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Ham d, alemierin Rabbı olan Allah 'ıa; s:alat ve se

lam Efendimiz Hz. Muhammed (s.ıa.vl 'e al ve ıaıslülbı
na olsun. 

-. .  Gİ R İ Ş  

Madde ilmi bilhassa son yüzyılda büyük hamleler 

yaparak fevkalade ilerlemeler kaydetti. Bu ilerleme

leriyle insanların daha önce saplandığı bazı hurafe

leri de yıktı. Yıkılan hurafelerin yanısıra dinlerin 

müesseseleri de saldırıya uğradı. Madde ilminin müf
rid taraftarları, dinleri de insanların hunlfelerinden 

kabul edip madde dışına ait inançlan hurafe saya
rak, onlan ilme ve akla aykırı bulmuşlardı. 

Madde ilminin son başanları ile sarsılan zihinler, 
maddeye sığmayan herşeyi reddetmişler, «Elle tutul

mayan gözle görülmeyen şeylerin aslı yoktur.» demiş

lerdir. Böylece idrak edemedikleri şeyler içinden in
kar basitliği ile sıynlıvermişlerdir. 

Her akl-ı selim sahibi bilir ki varlık sadece mad
deden ibaret değildir. En basitinden hergün varlığını 

müşahede ettiğimiz aklımız, hayatiyyetimiz, acıları
rnız, sevinçlerimiz üzüntülerimiz, düşüncelerimiz 

madde olarak isbatı mümküri olmayan varlıklardır. 
Fakat bu saydığımız şeyleri ve benzerlerini elle tutu

lamadığı, gözle görülemediği için hiç kimse inkar et
memektedir. 

Dinin madde ötesine ait esasları, bugün birçok 
çevrelerce «hura.fe» diye nitelendirilerek ele alınamaz 
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olmuştur. ilim adamı kisvesine bürünen birçok kim-\ 
seler «Artık bunlann modası geçti.•• diyerek zihinleri ' 
bulandırma yoluna yönelmişlerdir. 

«CİN - ŞEYTAN, mevzuu bu çeşit bir bilgi dir. 

Bu mevzuu işlerken, sapık kimselerin inkarlan
na cevap venneyi zaid buluyoruz. ·O kimselerin in
karlanmn muhakemesini . selim akıl sahiplerinin vic
danıanna havale ediyoruz. 

Bizim mevzuumuz- ilim adamlanmn bazılan in
kar etse de - varlığına inandığımız Cin- Şeytan haki
katının Kur'an-ı Kerim ve tefsirlerde nasıl ele �alındı
ğıdır. Bu kısa araştırmada bilhassa Kur'an ayetleri 
çerçevesinde Cin - Şeytan meselesini inceleyeceğiz. 

Hem böylece meşhur müsteşrik Prof. Westermo
rek'un, Şahap Nazmi Çoşkunlar tarafından türkceye 
terceme edilen «İslam Medeniyetine Putperestlik 
Devrinden Kalma İtikadlar dan Cin ve Kötügöz, isim
li eserinde iddia ettiği tarzda «hurafe» denebilecek 
bir <<CİN» inancının islamda olmadığım da ortaya 
koymuş olacağız. Bu zat kitabında dinimizdeki <<Cin» 
inancını cahil halktan duyduklannı delil getirerek 
ve tamamen saptırarak anlatmaktadır. 

Mevzuyu kronolojik tarzda işlerlik. Bahsolunan 
varlıkların yaratılışlan ile başladık, dünyadaki hayat 
ve hallerinden sonra Kıyametteki ve ahiretteki hal

lerini ele alarak son verdik. Bu hususta bilhassa Alu
si, İbnü Ceriri't-Taberi ve Iİbnü K esir'in tefsirlerine 

bak tık. 

Gayret bizden, yardım ve muvaffakıyyet lA.llah 

Teaıa:dan . . . 

Doç. Dr. Lütfullıah CEBECİ 
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I. K!S IM 

Y A R A Tl LlŞl N D A N  

HZ. ADEM (a.sl İLE HZ. HAVVA'YI 

KoGD UR ANA K ADAR 

İ B L  İ S 

Al ŞEY TANIN ATAS I İ BLiS'İ N Y ARATILM AS I: 

Kur.an-ı Kerim'de iki yerde jblis'in ateşten yara
tılmış olduğu bildirilir. Adem (a.s) 'a secde etmeyişi
nin sebebi olarak yaratılışını ileri süren iblis <<Ben 
ondan (Adem'den) hayırlıyım. (Çünkü) beni ateşten 
yarattın, onu çamurdan yarattın.» (1) diyerek isyan 
bayrağını açmıştı. 

Ralıman ve Hicr surelerindeki iki ayette de 
«cann>> ın ateşten yaratıldığı bildirilir. Ralıman Sure
sindeki ayet <<Canm da yalın ateşten yarattı (Allah), 
şeklinde olup yaratılışın ateş alevinden olduğu beyan 
ediliyor. (2) İbnü Abbas'a göre ayetteki <<Min mari
cin min nar» (yalın ateş), ateşin en güzeli ve -sati'dır. 
Mücahid'e göre, ateş yakıldığı zaman yükselen sarı 
ve yeşilimsi alevlerdir. (3) Allisi'ye göre de dumansız 
saf alevdir. (4)  

--- ·---------.. 

ıı A'raf, 12: Sad, 7fk 

21 Rahman, 15 
31 Tab. 27/74: İ.K. 6/437. 

41 RM., 27/105. 
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Hicr suresinde de «Cann» bir tefsire göre, insan
ların yaratılmasından önce (5), bir tefsire göre de ya
ratılışda sonuncu olan Adem Ca.s) 'ın yaratılmasmda;n 
önce (6) zehirleyici ateşten yaratılmıştır: «Cannı da 
daha önce zehirleyici ateşten yaı:a:llik.>> (7) 

Bazıları ayetteki «nar.[s-semüm» (zehirleyici ateş) 
ibaresine ateş alevidir, demişler bazıları «Ü, öldürü
cü sıcaklıkta sam rüzgandır.» demişler (8) . Bu şeye 
bedenin mesamatın� nufüz edici olduğu için «semüm>> 
ismj. verilmiştir. Sam yeline de insanın içine işlediği 
için «sam yeli» denmiştir. (9) 

«Semüın, dumansız ateştir. Yıldızlar da bu ateşten 
yaratılrı>> denilmiştir (lO) ki bu bugünkü kullanıldı
ğı şekli ile ışınlar olabilir. (ll) Alüsi'ye göre, bundan 
ınurad; «Fevkalade hararetli ateştir_,, (12) . Bazı ha
dislerde cannın yaratıldığı ateşin bilinen ateşten hara
retce daha kuvvetli olduğu bildirilmektedir. Ebü Da
vud et-Tayalisi'nin İbnü Mes'üd' dan naklettiği hadis
te : «Bu (bildiğimiz) ateş, cannın yaratıldığı ateşten 
yetmiş kat daha hafiftir>> (13) diye yarid olmuştur. 

İbnü Abbas <<Cannın cehennem alevinden yara
tıldı,, ğını derken 'Amr b. Dinar «Cannın güneş ate
şinden yaratıldığını,, söylemiştir. (14) 

51 RM ı4/34. 
6) Tab., 14/21. 
71 Hicr, 27. 
al Tab., 14/21: 'İ.K., 4/160: RM, 14/34. 
91 RM. 14/:14:. Hakdini Kur'an Dili, 5/3059. 

101 RM., 14/34 
lll Din ve Bilim Işığında Ruh-İnsan-Cin, 22. 

121 RM., 14/34. 
13l İ.K. 4/160: RM., 14/34 Rak Dini� 4/3059. 
JAJ İ.K. 4/160. 
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Ahmed Hulusi de mevzuumuzla ilgili kitabında: 
«Kur'fm-ı Kerim'de, nazil olduğu günün anlayış sevi
yesini nazar-ı itibara alarak: -Biz cinleri filanca ışın
dan yarattık, şeklinde açıklanmamıştır. Mecazi bir 
ifadeyle 'Dumansız ateş,' 'En ince mesamata nufü.z 
edici ateş» diye tarif edilerek; insaniann anlayışına, 
ilimlerinin, bu mevzuyu aniayacak bir seviyeye gel
mesine bırakılmıştır.» diyerek ayete modern bir izah 
getinniştir. (15) 

Bu ayetlerde mevzu olan hep «Cann» ın yaratılı
şıdır. Geçen ilk ayetlerde ise iıblis kendisinin ateşten 
yaratıldığını ifade etmişti. Burada -İblis ile Cann'ın 
ayın olup olmadiğıda ihtilaf olunmuştur. 

Hasan Basıi'nin ifadesine göre «Cann, cinnin ata
sı olan İblis'dir.» Mücahide göre «O cinnin atasıdır 
ama İblis değildir., Bunlardanbaşka <<Cann, bütün. 
cinlere şamil bir cins ismidir.'' diyenler de va!rdır) (16) 

Taberi Hasan Basri'nin görüşünü ben!imser. (17) 

Bazı kimseler «Cinler, şeytandan başka bir çlnş
dir.» demişlerse de ekseriyetınTaoul ettiği doğru gö

rüŞ : -«Şeytanlann, cinlerden bir kısım olduklarıdır.'' 
( 18) . Cinlerden mü'min olmayanlara şeytan ismi ve-

rilir, 

İblis ile Cann'ın aynı olduklarına şu iki hadisi de
lil göster:ebiliriz: Müslim'in Hz. Aişe'den naklettiği 
hadiste: «Melekler nurdan, İblis ateş alevinden, Adem 
de size CKur'an'da) vasfolunduğu şeyden yaratıldı.» 

ısı Din-Bilim işığında Ruh-İiıısan-aıı, 22. 
ısı RM ,27/105. 

17) Tab. 14/21. 

181 RM., 14/35 



( 19 )  buyrulmuştur. İbnu Merdılyeh'in Hz. Aişe'den 
naklettiği aynı mahiyetteki bir diğ·er hadiste : ,,Allah 
Melekleri 'arşın· n urundan, Cann'ı ateş al evinden, 
Adem'i de (Kur'an'dal size vasfolunan şeyden yarat
mıştır.» (20) buyrulmakt:adır. Aynı mahiyette'ki bu iki 
ayrı hadiste bir yerde aynı şey için ,,!İslim» , diğer yer
de «Cann» denilmektedir ki bu durum ikisinin aynı 
şey olduğunu gösterir. 

BJ İ BLiS'İ N MELEK LERLE BE RABER HZ. A DEM'E 

SEC DE İ LE EM ROLUNMASI VE EM RE 

K ARŞI GE LİŞİ 

Allah Teala Adem Ca.s) 'ı yaratıp ona bir şekil 
verdikten sonra meleklere, Adem (a.s) 'a secde etme
leri için emir vermişti. Bu emir ondıan daha önce ya
ratılmış ,olan İblis'e de şa.mil idi. Bütün melekler em
re uyup Adem. ( a.s) 'a secde etmişlerdi. Fakat İblis bu 
emre uymayıp isyan etti. 

İblis'in isyanı Kur'an'da yedi yerde tekrar edil
miştir: 

Bakara Sure'sinde: «Hani meleklere -Adem'e 
Cyahud, Adem için AU.ah'a) secde edin demişdik de 
Cşeytanlann reisi olan) İblis'den başkası hemen see

de e·tmişlerdi. O ise dayatmış, kibirlerirnek istemişti. 
ezaten de) o kafirl�dendi.» (21)  

A'raf Suresinde «Andolsun, sizi (evvela) yarat
tık, sonra size suret verdik, sonra da meleklere : 

19) Müslim, 4/2294. 

201 İ.K. 3/149. 
21 ı Bakara, 34 
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-Adem'e (yıahud Ademiçin Allah'a) sıecde edin dedik. 
Hemen s;ecde ettiler, fakat İblis dayattı, secde edici
lerden olmadı.» ( 22) 

Hicr Suresinde «Hatırla o vakti ki Rabbin me
leklere -Ben, demişti, kuru bir çamurdan, suretlen
miş bir balçıkdan bir beşer yarataca.ğım. O, halde, 
onun yaratılışını bitirdiğim, ruhumdan üflediğim za
man siz derhal onun için secdeye kapamn. Bunun 
üzerine meleklerin hepsi topdan secdıe etti. Ancak 
İblis bu secde edenlerle beraber olmaktan (çekine

rek) dayattı.» (23) 

İsra Suresinde << (Şunu dıa) hatırla ki biz melek

lere -Adem için secde edin demiştik ve onlarda see

de etmişlerdi de İblis etmemişdi . » (24) 

Kehf Suresinde «O (İblis) ise, cinden olduğu için 
Rabbinin emrinden (secde etmeyerek) çıktı.» (25) 
Rabbisinin emrine uymayan iblis böylece, önceleri 
Allah'a taatta !i:ken taattan çıkmış olduk. (26) 

Taha Suresinde «Hani meleklere -Adem için 
secde edin, demişdik de iblisden başkaları secde et
mişlerdi. O ise dayatmışdı. ,, (27) 

Sad Suresinde <<Rab bin o Cmünaza) zamanı (nda) 
meleklere demişti ki -Ben muhakkak çamurdan bir 
insan yaratacağım. Artık onun Chilkatinil tamamla
yıp içerisine de ruhumdan üfürdüğüm zaman kendi-

22) A'raf, ll 
23) Hicr, 28-31. 

24) İsra, 61. 
25) Kahf, so. 
26) İ.K, 4/398: RM.,1 15/292. 

27) Taha. ııa. 
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si için derhal (bana) secdeye kapanın.' Bunun üzeri
ne bütün melekler toptan secde etmişti, yalnız iblis 
kibirlenmeye yeltenm.işti. (Zaten) o (ilm-i ilahi) de. 
kafirlerdendi.» (28) 

İblisin bu yaptığı iş, yani errıxıe uymayarak isyan 
etmesi, hüyılklük tasıayıp Allah'a karşı gururlanma
sı Allah'ın ezeli ilmine göre küfü:rdür. (29) Binaenaleyh 
daha önce kafir değilken kibirlerrmesi ile kafirlerden 
oldu. (30) Veya zaten o iblisin Allah'ın ilminde (kafir 
olıacağı bilindiğinden) kafirlerdendi. (31) Veya Adem 
Ca.s) 'ın yaratılmasından önce yeryüzünde bulunan 
kafir kav!imden bir focd idi. (32) 

Alla.h'a isyan edip kafir olan İblis melekler züm
resinden bir melek miydi? Ki Allah ona meleklerle 
beraber hitap ederek Adem (a.s) 'a secde etmesini em
retmişti? 

İşte islüm alimleri arasındaki ihtilaf mevzüların
dan biri de budur : 

al İblis Melek mi idi? 

Bu ihtilaf iblisin meleklerle beraber Adem (a.s) 'a 
secde etmesi için emrolunmasından çıkmaktadır. Yu
kardaki ayetlerde gördük ki bu mevzudaki bütün 
ayetlerde meleklere, secde yapmalanın emrolunuyor, 
melek�erin hepsi bu emre uyuyor, yalnız iblis bu em
ri tutmuyor. Emri tutanlardan müstesna oluyor. 
Ayetlerin zahiriili nazara alırsak ve buradaki müs-

281 Sad, 71-74 

29) Tab., 2:ı/119. 

301 RM., 23/225. 

31l Kur'an-ı H.akim ve Meal-i Kerim, 2/819: RM ,  1/231. 

321 RM., 1/231. 
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tesnayi; Müstesna-ı Muttasıl' sayar�ak iblisin melek
lerden kıabul edilmesi gerekir. (33) Halbuki Kehf su
resinde de (34) iblisin «Cin» tanesinden olduğu beyan 
ediliyor. Aynca me,leklerin, Kur'an'ın beyanıanna 
gör:e, Allah'ın emirlerine isyan etmedikleri biliniyor. 
İslam alimleri bu müşkil durumda çeşitli izahlar yap
mışlar fakat izahi'an değişik olduğu için bir kısmı : 
-İblis cin denen trufenin atasıdır, demişler; bir kısmı 
da : -İblis meleklerden bir melekdi, sonra isyan edip 
kafir oldu, demişlerdir. 

İbnü Abbas'dan rivayet olunmuştur ki <<İblis 
meleklerin kabilelerinden, kıendilerine CiN denilen 
ve yakıcı ateşten yaratılmış olan bir kabileye mensub 
idi. İsmi 'Haris' idi. Ve cennet bekoilerinden idi. Bu 
kabile dışındaki melekler de nurdan ya:ratılmışlardı. 
«Yine ·tbnü Abbas'dan bir diğer rivayette « . .  .İblisin 
ismi 'Azazil' idi ve yeryüzünde kalirdı. Meleklerin ilim 
ve ictiharlca en kuvvetlilerindendi. (35) Yeryüzünün 
ilk sakinleri cinler idi. Cinler yeryüzünde fesad çıkar
mışlardı, kan dökmüşle.rdi. Allah Teala meleklerden 

bir ordu başında iblısi onlar üzerine gönderdi. İblis 
ordusuyla azgınları mağlup edip adalara sürdü. Bu 
işi yaptıktan sonra kendi kendine -Daha önce hiç 
kimsenin yapmadı bir şeye muvaffak oldum, diye gu
rurlanmıştı. Allah Teala. tabfi ki onun bu gururun-

-dan haberdar idi. Bundan sonradır ki Allah Adem 
(a.s) 'ın toprağının getirilmesini eın:ııetti. Toprak ge
tirildi ve Allah Teala Adem Ca.s) 'ı yarattı... Adem 
Ca.s) cansız ces,ed olar:ak kırk gece bekledi. İblis Adem 
Ca.s) 'ın cansız heyketine geliyor, ayağıyla vuruyor 

33) RM., 8/87. 

34) Kehf, 50. 
35i Tab 1/178. 
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ve ona üfürüyordu . (Bir kamışın içine üflendiği gibi) . 
Ağzından giriyor arkasından çıkıyor, arkasından gi

riyor ağzından çıkıyordu. O kuru çamura. -Sen bir 

hiçsin. Eğer ben sana musaHat olsam seni mahvede

rim. Eğer sen ban:a musallat olsan seni dinlemem, di
yordu. (36) 

İbnu Mes'ud'dan gelen ırivayette «İblis, sema 
dünyasının mülküne vazifelendirilmiş idi ve melek
lerden «Cin» ismi verilen bir kabileye mensubdu. Bu 
kabile cennet muhafazası ile vazifeli olduklarından 
kendilerine. bu isim verilmişti. İblis aynı zamanda cen
net bekcilerindendi de ... (37) 

Bu rivayetlerde iblisin cinlerden olduğu ifade edil
mekle be,mber melekle.rdern olmadığı kesin olarak 
ifade edilmiyor. 

İblisin meleklerden olmadığını ididia edenler bir 
takım deliler ileri sürmüşlerdir. Bu kimseler· ,,İblis'in 

(ilerde geleceği gibi) nesli ve zürriyeti vardır, halbu
ki melekler ne doğururlar ne de nesil sahibidirler_,, 
demişlerdir. Bu görüşte olan İbnu Zeyd de : «Adem 
insaniann atası olduğu gibi İblis de cinlerin atas1dır. » 
demektedir . Yine, İblisin meleklerden olmadığını id
dia edenler şu delilleri ileri sürerler: «Allah Kur'an '
da, İblisi 'yakıcı ateş'den, 'Ateş alevi'nden ya:rıattığım 
haber vermiştir. Mel,e'klerin neden yaratıldığını ise 
haber vermemiştir. Veya İblisin, meleklerin yaratıl
dığı şeyden yaratıldığına dair bir haber vermenıiştir. 

Ayrıca iblisin cinden olduğunu da haber vermiştir. 
Biru1enaleyh İblisin Allah'ın onu nisbet ettiği şeyin 
dışında bir şeye nisbetinin caiz olduğunu iddi'a etmek 
doğru değil. 

36) Tab., 1/158. 

37) Tab., 1/17ll. 
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Tabe;ri bu deliHere iti:rıaz ederek şöyle der: «Bu 
deliller görüş sahibierinin ilimlerinin zayıflığından 
kaynakl,anmaktaclır. Çünkü inkar edilemez ki Allah 
meleklerin çeşitli sınıflannı çeşitli şeylerden yarat
mış olabilir. Bazısını nurdan bazısını ateşden bazısı-
nı dilediği başka bir şeyden yaratmıştır. Zaten Kur'
an'da meleklerin neden yaratıldığına dair haber yok 
ve İblisin yaratıldığı şeyi Kur'an'ın haber vermesi de 
Onun meleklerden olmadığını kab ettirmez, Keza İb
lisin, Allah'ın ateşden yarattığı bir melek zümresin
den olmasının caiz oluşuna da mani teşkil etmez. Ve 
yine, tblisin nesiinin olması, onun meleklerden olma
masını gerektirmez. Çünkü ona Allah Teala, masıye
tini murad ettiği za.:nıan, diğer mel,eklere verilmeyen 
lezzet hissi ve şehvet kuvveti vermiştir. Yine Allah 
Teala.'nın Kur'an'da İblisin cinden olduğunu haber 
vermeısi de buna mani değildir. Çünkü sadece ibiise 
değil meleklere dıe insanların gözlerinden gizli ol
duklan, insanlar tarafından normal olm�k görüleme
dik.leri için ve her görülemeyen şeye «Cin•• dendiği 
içıin bu isim verilmiştir. (38) Taberi böylece İblisin me
leklerden olduğunu ileri sürer. 

İbnu Kesir iaynı görüşte değildir. İblisin melekler
den olmıadıği halde�, onlarla beraber aynı «Adem 
(a.s) 'a seode•• emrine muhıatıab oluşunu da şöyle izah 
eder: «Allah Thala meleklere adem (a.s) 'a secde et
melerini emre:ttiğinde İblis de aynı elTITre dahil oldu. 
Çünkü o, onlardan olmadığı halde onlara benziyor ve 
onların arnelirerini işliyordu. Bundan dolayı melelcle
re- v:aki olan emir hitabına İblis de, muhat'ab oldu. Em
re muhalefet ettiği için de kınandı.» (39) 

38) Tab., 1/180-1Sı 

39) i K., 1/133. 
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Alüsi bu mevzüda uzun izahlarda bulunur: «İn
sanlar iblis hakkında ihtilafa düştüler. O meleklerden 
miydi, cinlerden miydi? Bir kısım alimJ.er: 'O CİblisJ 
cinlerden idi. . .' (40) ayetini melek�erin kibirlenmez 
oluşuna karşılık ihlisin kibirlenişini; me,leklerin ha
dislerde bildirildiği gibi - nurdan yıaratılmalarına mu
kabil İblisin ayetlerde ifade edildiği gibi - ateşden 
yaratılmasını delil getirerek, onun meleklerden baş
ka, Cin denen Uıifeden olduğunu iddia etmişlerdir. 
Sahabenin ve tabi'inin bütün alimleri ise, meleklere 
seode ile emreden ayetlerde iblis·in emııe uymadığım 
bildiren istisna kısmının istisna-ı muttasıl olduğunu 
delil getirerek ibhsin meleklerden olduğnnu söyle
mislerdir.•• (41) 

Allisi de Taberi gibi, iblisin meleklerden olmadı
ğım iddia edenlerin delillerine itirazla cevap verir. 
Taberi'den fazla olarak şu izahlarda bulunur: <<Me
leklerin kiibrlenmemelerine karşı iqlisin kibirlenn"1esi, 
meleklerden olmasına mani değildir . Bu za["ar ver
meyiş ya melekler içinde masum olmayanların bu-

lunmasından dolayıdır ya da Allah'ın İblis'den me
leklik sıfatıarını soyup ona� şeytanlık sıfatıarını giy

dirmesinden dolayıdır. İblis şeytanlık sıf,atlanm giy

dikten sonra isyan etmişti. .. İblisin ateşden yaratıl

masına karşı meleklerin nurdan yaratılmış olması da 

b uduruma mani teşkil etmez. Çünkü ateş de nUT da 

özde birdirler ... Yine de işin doğırusnnu Allah Teala 

en iyi bilir.'' (42) 

401 Kelü, 50, 

41) RM., 11229. 

421 RM., 1/2:30. 

- 16 -



Allisi bu noktadıa tasavvuf ehlinin görüşlerini de 
zikreder: «Bütün mahlukat, ulvisi ile süflisiyle, sa'i
diyle şakisıyla, Muhammed (a.s) 'ın hakikatından ya
ratılmışlardır. Bunlan kuvvetlenilirooek rivayetler 
vardır. Sema melekleıri güzellik yönünden, İblis de 
celal yönünden Resuluilah (a.s) 'dan yaratılmıştır. Bu
nun için iblis ahirette Allah'ın celal sıfatımn mazha
n olacaktır. Allah'ın aivını taleb etmeyecek, yaptık
Ianna pişman olmayacak ve kor:kmayacak, çünkü o, 
Allah'ın dilediğini yapacağını. O'nun dilediğini de
giştirmeye çare olmadığını bilir.» (43) 

İblisin «cin, den olduğunu bildiren Kehf suresin
deki ayet bu ihtilafların iki kaynağından biridir: «O 
Ublis) cinden idi . . . » (44) 

Ayetin te'vil:inde değişik tefsirler yapılmıştır. Ba
zılan <<0, cin denilen bir kabiledencli.'' demişler. Di
ğer bir kısım kimseler: «0, cennetin bekcilerinden ol
duğu için, cennete nisbetle 'cin' diye isimlendirilmiş
tir.» demişlerdir. Bir kısım alimler de <<0, insaniann 
gözlerinden gizli olduğu (görülemediği) için 'cin' de
nilmiştir.» iddiasında bulunmuşlaırdır. Bazı kimseler: 
<<Şeytanlar ve İblis, meleklerden 'cin' ismindeki bir 
kabileye mensubturlar.,, derken. İbnü Abbas'dan ge
len şu rivayete dayanırlar: «Meleklerden cin isminde 
bir kabile vardır. İblis o kabileye mensubdur. CO, ön
oelerD sema ile yer aırasında gider gelirdi. isyan edin
ce Allah ona gazabiandı ve onu şeytana çevirdi. Ve 
ona lanet etti. "Yine İbnü Abbas'dan: «Eğer melekler
den olmasaydı secde ile emrolunmazdı.» diye varid ol
muştur. Sa'id b. Müseyyeb de «İblis daha önce dün-

43l RM., 1/130-231. 
44) Kehf, 50. 
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ya seması meleklerinin reisiydi.>> demiştir. Katade'ye 
göre : «Allah Teala taatten yüz çevirdiği için etaatı 
gizlediği için, gizleyen - yani yapmayan manıasına) 
«cin>> ismini almıştır.» Hasan Basri'ye göreyse «İblis 
bir an bile melekleif'den olmamıştır. O, -Nasıl Adem 
insaniann atası ise- cinnin atasıdır.>> {45) 

Abisi, Hasan Basri'nin görüşünde olanlara itiraz 
ile <<Adem (a.s) 'dan önoe insıanlann olmayışı gibi, 
İblis' den önce de cinnin olmadığı görüşünden daha 
sıhhatli olan görüş bir oemaatın ileri, sürdüğü şu gö
rüştür. İblis'den önce de cinler varıdiT. Fakat onlar 
helak olmuşlardı. V e onlardan sadece İblis kalmıştı. 
Onun için bugünkü cin ve şeytanlar onun zürriyeti

dir. İblisin, cinler içindeki yeri, Nüh {a.s) 'ın insanlar 
arasında:ki yeri gibidir.» 46) der. 

İbnu Kesir bu husustaki rivayetler hakkında dik
kat çekiyor: <�İblisin ilk zamanlan ile ilgili olarak se
lefden birçok rivayetler naklolunmuştur. Bunların 
ekserisi halkın dikkatini toplamak d.çin rivayet olu
nan israili rivayetlerdir.» (47) diyor. 

Cl İBLis'İN HZ. ADEM (A.SJ'DAN ÜSTÜN 

OLDUGUNU iDDiA ETMESi 

Melekler Allah'dan gelen emre uyup Adem {a.s) 'a 
secde ederken şeytan cliretinoe, Allah Teala bu clire-
tişin sebebini sormuştu: «{Allah) dedi -sana emret-
tiğim halde secde etmemeni (mücib olan) seni secde 
----------
45} Tab., 15/169-170. 

461 RM., 15/292 

471 i K., 4/397. 
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etmekten meneden {sebeb) neydi?, {48) .. "CCeniLb-ı 
Hak) -Ey iblis, s·en neye secde etmedin, secde eden
lerle beraber olmadın? dedi.» (49) . . «(Allah) buyurdu 
-Ey iblis, iki elimle Cyimi bizzat) yarattığıma secde 

etmenden seni hangi şey men etti? Kibirlenmek m.i 
istedin yoksa yücelerden mi oldun? .. » (50) 

İblis buna cevaben kendisinin Adem (a.s) 'dan ha
yırlı olduğunu (üstün olduğunu) ileri sürerek: «Dedi: 
-Ben oneLan hayırlıyım. (Çünkü) beni ateşden yar-at
tın, onu çamurdan yarattın.» (51L. «Ben, dedi kuru bir 
çamurdan, suretlenmiş bir balçıktan yarattığın beşer 
için secde edeyim diye (var) olmadım_,, C52) . . «Ben bir 
çamur olarak yarattığın kişiye secde eder miyim!>• 
.(53). İblis bu sözleriyle şunları demek istiyordu «Be
nim, adem'den gücüm daha fazla, kuvvetce onelan 
daha ileıriyim. Yaratılmış olduğum ateşin, Ad em (in) 
yaratıldığı toprakdan fazilet1i olması sebebiyle de on
dan daha faziletliyim_,, (54). «Ben daha şerefli b[r un
surdan y:aıratıldım. Çünkü benim yaratıldığım unsur, 
Ademi'n yaratıldığı unsurdan daha yüce, daha tesir
li, hayata daha uygundur. Adem'in yaratıldığı unsur 
bunun zıddıdır. Daha şerefli unsurdan yaratılan eş
ref olur. Çünkü aslın şerefli olması dalların da şerefli 
olmasını gerektiTir ve eşref olana kendinden aşağıda 
biirisi ne inkıyad etmesi yakışmaz.,; (55) .. «Çünkü sen 

beni ateşden onu toprakdan yarattın. Ateş toprağı 

481 A'raf, 12 

491 Hicr, 32. 
50) Sad, 75. 

sıı A'raf, 12: Sad. 76. 

sal Hicr, 33. 

531 İsra, 61. 
54) Tab., B/97. 
55) RM., 8/88-89. 
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yakar bitirir. Öyle ise ateş hayırlıdır.» İblis böyle de
mekle «secdeyi sana kibirlendiğimden dolayı yapma
mış değilim. Fakat ondan daha şerefli olduğum için 
yapmadım. Yücelerden olduğum için değil...» demiş 
oluyor. (56) 

İblis ateşden yaratılmış olmasını fazileti için de
hi getirmekle hata etmiştir. Çünkü malumdur ki 
ateşin özünde bir hafiflik, hareket, dalgalanma, yük
selme vaniır. İblis özündeiki bu hususiyetler sebebiy
le neticede yorğunluğa ve hel<fı;ke müstehakk olmuş
tur. Keza malumdur ki Adem'in yıaıratıldığı toprağın 
özünde bilim, haya, otumklılıık ve vakar v·ardır. Özün
delil bu hususiyetler sebebiyle Adem (a.s) hatasın
dan sonra. tevbe etmiş ve affa uğramıştır. (57) 

İblisin bu hususta hatalı olduğunun bir diğer de
Iili de şudur: ,,Ateşin topraktan üstün olması doğru 
değildir. Çünkü dört unsurdan (su - toprak- hava
ateş) her birinin hususi faziletleri vardır ve herbiri 
alemde zaruridir. Harbiri için kendi makam ve halin-· 
de fazileti vardır. Bazısını bazısına tercih etmek lu
zumsuz bir gayret olur.- . . » (58). 

İblsin «Ben ondan hayırlıyım .. » diye itirazı gü
nahdan dahıa kötü bir özür beyandır. (59) Açıktır ki 
İblisin bu cevabına göre o, secde ile emrolurunasını 
kabul etmiş oluyor fakat (yanlış yere secde ile em
rolunduğunu iddia ederek) Allah'a itiraz etmiş olu
yor. (60) 

5&) Tab., 23/H9. 

57l T•ab., 8/9'1 
53} RM., B/89. 
591 İ.K, 3/14!l. 
6::;>) RM., B/39. 
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Ebu Nu'aym'ın «Hilye» sinde Resuluilah Ca.sl 'dan 
gelen bir rivayete göre «Dinin hükümlerinde aklı 
ile ilk defa kıyas yüıiiten iblis olmuştur.» (61) Husun 
ve kubuh meselesini ilk icad eden de o olmuştur. (62) 

Hem, İblis'in -secde etmeyiş. sebebini ıaçıklamak 
için- verdiği bu cevap ahmakca bir cevaptır. Çünkü 
suale uygun değildir. İbHsin cevabı. «Sen mi hayırlı
sm, ben mi hayırlı?» sualine verilecek cev-aptı. Hal
buki sual bu değ'i.ldi. (63) 

Dl CENNET'TEN KoGULAN İBLİS'E MÜHLET 

VERİLMESİ, BUNUN ÜZERİNE İBLİS'İN 

YEMiNi: 

İblis böyle üstünlük iddia edip isyan bayrağını 
açınca lanetlenerek bulunduğu şerefli mevkiden ko
ğu1du <.dCenah·ı Hak) Şöyle buyurdu -0 halde çık 
burradan, çünkü sen artık koğulmuşsun�ur. Hiç şüp
hesiz ceza gününe kadar lanet senin tependedir.» 
(64) . . «Buyurdu : -Hemen buradan çık, zir'a artık sen 
taş1anan ( r-ahmet-i ilahiden koğulan bir ınel'unJ sun.,, 
(65) . 

Koğulurken, İblise alçaklığı, haltir ve zelilliği 
(66) hatırlatılınıştı ve ·artık cennete layık olmadığı 
bildirilmişti " (Allah) -Öyleyse, dedi, hemen in ora-

611 RM., 8/89. 

621 RM., 8/88. 

631 RM., 8188 

641 Hicr, 34-35. 

651 ıSad, 77. 
661 İ.K., 3/150. 
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( 
dan. Artık senin arıada kilbirlenmen, kafa tutman ge-
rr,ekmez. Hemen çık (gıit), çünkü sen alçaklardansın?» 
(67). 

Müfessirlerin eikserisine göcre şeytan, cennetten 
koğulmuştu. (68) Şeytanın koğulduğu yerin mele-i 

a'h1'dald şerefli yerin olması da muhtemeldir. (69) 
«S�adan koğuldu.» diyenler; «Şerefli melekler züm
resinden koğuldu.» diyenler «İbliSıin bu kıssası yer
yüzünde meydana, geldi, cennet de yeryüzünde idi. 

İblis isyan ettikten sonra ibadet yeri ve esas maskeni 
olan sema ile �rrıası perdelendi ve rivayıete göre dün
yadaki ceiınetten �adalara sürüldü. Cennete girmesi 
yasaklandı.>> diyen}er olmuştur. Allisi 'ye göre İblis'in 
koğulduğu yerin bu söylenenlerden biri olması ara� 
sında bir fark yoktur. Çünkü cennet de, meleklerin 
ekserisi de semadadır. Binaıenaleyh hepsi mekan iti
barıylıa birdir. (70) 

İblis zehl ve hakir olarak şerefli mekiini kaybe
dinoe Allah Teala'dan uzun mühlet istedi «Ey Rab
bim, dedi, öyleyse· bana (insanların) kabirierinden 
kaldırılacakları güne kadar mühlet ver.>> (71) .. «Dedi : 

-Ey Rabbim, o halde (insanların) tekrar diıiltilecek

leri güne kadr mühlet verr.>> derken, kendisine, Adem 
Ca.s) ve zürıiyetinin haşr 'için diriltilecekleri vakte 

kadar müsade edilmesini istemişti. Böyl�ce Sur 'un 
ikinci üflenişine kadar yaşayıacaktı. Bundan gayesi: 
İnsanlan azdırmak için geniş vakte sıaJı:i!b olmak ve 
ba.'sden sonra ölüm olmayacağı için ölümden kurtul-

671 A'rru, 13. 
681 Tab., 23/119: İ K., 3/150: RM., 23/227. 
69) İ.K., 3/150 
701 RM., a/90. 
711 Hicr, 36: Sad, 79: A'raf, 14 
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maktı. (72) İbHs «Madem ki beni lanetledin ve cen
nett,en koğdun, semaJardan tardettin hiç olmazsa 
malıluklarını kabilrlerinden kaldınp dirilteceğin gü

ne kadar bana mühlet ver,, (73) diyordu. 

İblis pe ş iman olmadığı haJde hala kendine yedi
remediği secdeyi yıapmamakt:a aya;k direterek müh
let isteğine bir de idcha ekliyor: ''(Yine) dedi ki -Ben
den şerefli kıldığın bu (adam da) kim oluyormuş, ba
na haber ver! Eğer beni Kıyamet gününe kadar ge
ciktirirsen, andolsun ki onun zürrıriyetini, birazı müs
tesna olmak üzere, behemelıaJ. kendime bendederim.» 
(74) .. 

İblis bu iddiasını kendisine müblet verilmesini 
te'kid için ileri sürüyor. Muhteme�ldir ki, insanların 
ekserisinin azıp sapacağım ya meleklerden işitmişti, 
ya melekleıin AlLah' a «Sen yeryüzünde fesad çıka
np bozgunculuk yapacak kimseler mi yaratacaksın?» 
diye sormaJanndan, ya da ins:andaki, şehvet, gazab 
ve vehm gibi hususiyetlerinden çıkarmıştı. (75 ) 

Allah Tea,la iblisin isteğine cevap verdi ''Buyur
du -Haydi sen mühlet verilenlerdensin. (bence) Ma
lum olan zamanın (blir) gününe kadar . . .  " (76-77) 

İblis ikinci Sur'un üflenmesine karlar mühlet is
temişVi. AJ.lah ise kendince bilinen bir vakte kadar 
müsade etmişti. «All'ah'ın indinde bilinen vakit iblis 
için ecel olaraik tayin edilen vakitti.» ( 78) . 

72l RM ,  8/91. 
731 Tab., 14/22-23/119. 

741 İsra, 62. 

751 RM., 15/110. 

761 Hicr, 37: Sad, 80: A'raf, 15/ 771 Hicr, 38: Sad, Bl. 
7Bl T�b., 23/119. 
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İslam alimlerinin ekserisi, ib]ise ecel tayin edi
len vaktin kıyametin vuku'u için Sür'a ilk defa üfü� 
rüldüğü vakit olacağı görüşündedirler. (79) 

Bazı alimler tarafından şu görüş de söylenmiştir: 
«İblise tanınan süre, Allah Tealanın bildiği, gerek biz
den gerek i blıisden gizli, İblisin ec elinin tamam ola
cağı meçhul bir vıakittir. Bu görüşe göre vaktin ikin
ci üflenişten önce olması gereJr..ir. Bazı kimseler bu 
görüşü delillendirmek için -İblisin mül'i:ellef olduğu
nu, mükelei' bir kimsenin de ecelinıj bilmesinin caiz 
olmayıacağını>> ileri sürmüşlerdir. (80) 

Cumharun görüşüne göre; İblise surun ilk üfle
nişine kadar mühlet verilmiştir. Bunu nazara aJırsak, 
Alhvh ibiise istediği mühleti vermiştiİr. Çünkü İblis 
ba's gününe kadar mühlet istediği gibi, İsra SU!resin
deki gibi, Kıyamet gününe kadar dıa mühlet istemiş
tir. Yani ik1i türlü istekde bulunmuştur. Adeta «Ya 
surun birinci üflenişine kadar, ya da ikinci üflenişine 
kadar mühlet ver.>> demiştir. Allah Teala isteklerin
den birine uygun şekilde istegini kabul etmiştir. 

isteği. kabuledilen iblis artık, Allah'dan aldığı bu 
ahde dayanarak, insanlaıra karşı savaş aştığını ilan 
etmek için hiç mani kalmadığına kani olaırak gayesi
ni tekrar açıklar: « • • •  (Şöyle) dedi -Celalin hakkı için, 
kullarından muayyen bir nasıyb edineceğ�m , onları 
behemahal sapdıracağıın, onları mutLaka olmayacak 
kuruntuh.ıra boğacağım, onlara katiyyen emredece
ğim de duvarların kulak.lannı yaıracaklar, onl,ara 
mutlaka emredeceğim de Allah'ın ya.rattığını değiş
titrecekler . . _,, (81) 

79l RM., 14/161. 
OOJ RM., 8/92. 
ını Nisa ııa-ıiıa. 
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Şeytamn Allah'ın kullanndan belli bir kısmını 
nasiyb edinınesi nasıl olur? diye bir soru sorulsa, şöy
le cevıap verilir; Şeytan aldataırak o kimseleri doğru 
yoldan çikarır, bunları kendisine iteata sevkeder. İş
te böyle kimseler onun nasiybi olmuş olur. (82) 

İbnü Ebi I-Ia.tim'in Katade ve Dalıhak'den nak
lettiği bir rivayere gö:rıe, her bin kişiden dokuyüz dok
san dokuzu şeytamn nasiybidir. (83) 

İblis ·ayette geçen sözü zanna dayanarak söyle
mişti. (8�) 

O, kendisdnin azgınlığa düşmesine ve böylece ma

nen helak olmasına (85) mukabil insanlan da kendi 
gibi azdwacağına yemin etmişti «!(İblis) öyleyse, de
di, (madem kil sen beni azgınlığa mahkUm. ettin, ben 
de bu sebeble, andolsun ki, onlar'ı (sapdı!rınakJ için 
senin doğru yolunda (pusu kurup) oturacağım. Son
rıa, andolsun, onların önlerinden, arkalarından, sağ
larından, sollanndan kendilerine geleoeğıim (musal
lat olacağım) sen de onların çoğunu şükredioi (kim
seler) bulamayacaksın.» (86) İblis böylece «hak din 
olan islam ile ilgili hususlarda insanlan sapdıraoağı
ru, onları Allah'a iteat ve ibadetten alıkoyacağını» 
iddia ediy ordu. (87) 

imarn-ı Ahmed 'in Sabretü'bnü'l-Fakih'den nak
l!ettiği rivayette Resülullıah (a .s) buyurdu ki -Şeytan, 
ademoğlunun yollanndan bilhassa islam yoluna otu-

821 Tab., 5/180. 

83l LK., 2/395 . 
.a4l İ.K, 3/151: RM., 5/149. 

851 Tab., 3/99: i.K., 3/150. 

86) A'raf, 16-17. 
871 Tab , 8/ıoo. 
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rur ve 'Demek müslüman olmakla dlinini ve babala
nnın dinini terk ediyorsun öyle mi?' der. İnsan opu 

dinlemez müslüman olursa bu seıer hicret yolunda 
onu şaşırtmak iısteT: 'Demek hicret ederek şu yerleri

ni ve şu sernam terk ediyorsun öyle mi?' der. 'Hal

buki m uhacir yolu tükenmez rat gibidir' der. İnsan 
onu dinlemez hicrıet ede!rse, bu sefer cihad yolundan 
onu alıkoymak :için : 'Demek vuruşmaya gidiyorsun. 
Ya öldürülürsen, hanımını başkası alır, mallarını 
paylaşırlar' der. İnsan şeytanı dinlemez ve cihadıa gi
der.» (88) 

Şeytanın insana önden, arkasından, sağdan ve 

soldan gelişi hakkında değişiık te'viUer yapıldı. Bazı-
11arı «Önlerinden gelmesi, ahiret cihetinden, w-kala

nndan gelmesi, dünya tarafından, sağdan gelişi, doğ

ruluk tarafından, soldan gelişi batıl yönündendir.» 

dediler. Bazılan da «Önler:inden gelmesi dünya ci
hetinden ,arkalarından gıelmesi ahiretleri cihetinden

dir.,, dediler. (89) 

İbnü Abbas'dan bu hususta şu rivayet gelmiştir: 

«Şeytan önlerinden gelir, yani ahiret hususunda on

laırı şüpheye düşürür arkalarından gelmesi, insanla

rın dünyaya sanimalanna uğmşmasıdır. Bağlıarından 
gelmesi, insanları din ıişlerinde yanıltması, sollann

dan gelmesi insanlan günahlara teşviktir,» (90}. Mü

cahide göre de «Önlerinden gelmesi fiarkedilerek 

gelmesidir, aırkalanndan gelmesi farkedilmeden gıel
mesidir.,, Taberi'ye göre, bu te'villerin en münasibi: 

881 Tab., 8/100: İ.K., 3/1'50: RM., 8/94. 

891 Tab.,1 3/101. 

OOl Tıab., 8/101-102: İ.K., 3/151. 
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«Şeytan, !insanlara hak ve batılın her cihetinden ge
lir ki insanları haktan sapdırsın, batılı güzel göste.r

sin." (91) 

Şeytanın saydığı bu dört cihet, düşmranlann sal
dırmaları ,alışılmış yönlerdir. Bundan şeytanın mak
oodı, insanlan elinden geldiği kadar aldatacağını ifa
de etm-esidir. (92) 

İblis insanlara günahlan süs1eyeceğini, ihlaslı 
kullar dışında bütün insanları azdıracağına, Allah'ın 
izzetine yemin ederek ahdediyor: <<Dedi -Senin iz

zetine (mutlak kudretine, kahnna) ahded-erim ki ben 

de artık onların hepsini muhakkak azdıracağım. İçle
rinden ihlasa erdirilmiş (mü'min) kullaırın müstes

n{d.>> (93) << . . .  Ey Rabbim! dedi, beni azdırdığın şeye 
(rahmetinden tardetmene) mukabil ben de andolsun 

yeryüzünde onlar (ın masıyetlerini) her halde Eıüsle

yeceğlim (anlam kendilerine hoş göstereceğim) Onla

rın hepsini, toptan, muhakkak ki azdmacağım. Ancak 
onlardan ihlasa erdirilmiş kullıa.ırın müstesna . . .  » (94) 

Şeytan, insanlan yeryüzünde azdıracağını haber 
verirken Hz. Adem (a.s) 'ın cennetten çıkıışna sebeb 
olacağım yani onu aldatacağına işaret etmiş oluyor. 
(95). 

Ayetlerde geçen <<bi-ma a 'veyooni» lafızlan, <<Val
lahi», <<Allah'ın izzetine andolsun ki» gibi yemin ola
rak kullanılmıştır. (96) 

911 Tab., 8/102. 

921 RM;., 8/95. 

g-aı sa.d, a2-aa. 
941 Hicr, 39-40. 
95l RM., 14/49. 

961 Tab., 14/23. 
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ZamahşeTi'ye göre, şeytarun bu ahiline rağmen, 

Allah TeıUa'nın ona mühlet vennesi, \insanl1arı imti
han içindi . (97) 

Allah Teala, bundan sonra İblise olan lanetini, 
onu lmğduğunu, mele-i a'ladan sürdügünü te 'kid 

ederek (98) yine buyurdu «Defol git, dedi, artık on
lardan kim sana uyarsa şüphesiz ki oeıhennem hepi

nizin ceziwıdır. Tastamam bir ceza.» (99) . «Dedi ki 
(Her yönden) zem ve tahkıyre uğramış ve Crahme-
11imden) �oğulmuş olarak çık oradan. Yemin ederim 
ki, onlaradn kim sana uyaırsa oehennemi bütün siz

den dolduracağım.» (100) 

Sonrıa, Allah, İblis, ah.dettiklerinden daha fazlası
nı da yıapsa ih:Iaslı kullara yine tesir edemiyeceğini 
bildirdi «Onların içinden gücünün yettiği kimsele

Di sesin1e yerinden oynat, onlara karşı şüvarilerinle, 

priyadelerinle yaygara çıkart, mallaırına ve eviadına 

ortak ol, onlara va'd et . . .  Şeytan (bu) ! Onlarıa bir al
datışdan başka ne va'deder o. Benim gerçek kullarım 

(var ya) senin onlar üzerinde hiçbir hakimiyetin yok
dur. (Onlara) vaki olacak aldatmalarma krurşı) ve
kil olarak Rabbin yeter.» (101) 

Şeytanın sesinden ne kasdolunduğu _hususunda 

ihtilaf olmşutur. Bazılan .. o. müsiki ve eğlenoedir. "'  

demişler. Mücahid gibi. . .  Katade gibi bazıları da : «Ses, 
iblisin kendine iteat Allıah'a isyana davetidir.» de
mişler. İbnü Abbas <<Allah'a karşı günah işlemeye 

G7l RM., 8/93. 
!)8l i K., 3/152. 
991 İsra., G:l. 
1001 A'raf, 18. 
1011 İsra 64-65·. 



çağıran her ses, şeytanın sesidir ... demiş. Bütün bun
lar ayın mahiyette görüşler olup mütearız değildir. 
Binaenaleyh ne olursa olsun, şeytana !iteata, şeytanın 
arnelini işlemeye çağıran her ses, İblisin sesi manası
na girer. ( 102) 

Şeytamil ·günaha çağıran davetlerinden «ses" 
olarak bahsolunması onu tahkir içindir. Çünkü o eş
şek anırınası gibi manrasız kabul edilmektedir. (103) 

Şeytamn piyadeleri ve süvarileri, «Cinden o1an
la:rıdl'l". » den!ilcti, «Cinden ve insanlardan ona uyan
lardır.» denildi. İbnü Abbas bu hususta: «Şeytanın 
cinlerden ve insanlardan süvari ve piyadeleri vardır. 
Kim ki süvari olamk Allah'a karşı bir günah için çar
pışırsa o şeytanın süvarilerindendir, yine bir kimse 
binitsıiz olarak Allah'a isyan için çarpışırsa o şeytanın 
piyadelerindendir. '' buyurmuştur. Bir kısım alimler 
de: «Şeyt·anın süvarileri ve piyadeleri diye bir şey 
yoktur. Bu şeytanın dostlan ve yardımcılanndan ki
nayedi!r.» dediler. (104) 

Ayetteki ortaklığın keyfiyetinde ilim ehri değişik 
izahlar yapmışlardır. 

Şeytanın, malda insana ortak olması :- «Onlara 
helal olmayan yollardan kıazandırarak, lmzandılclan
nı Alla:h'a iteat yerlerinin dışında harcattırmasıdır." 
denilmiş ki Mücahid de bu görüştedir. 'Ata b. Ebi Re
bah: «Faizle uğraşmak şeytanın ortaklığıdır.» demiş, 
Hasan Basri ve Katade: «Allah'ın verdiği mıalı, şeyta
na iteat yolunda harcarnak.» demişler, y.ine Hasan 
Basri : cRaramdan kazandığı �alı haram için harca-

102) Tab., 15/81. 

ımJ RM., 15/111. 

101) RM. ,  15/1 11-112: Tab., 15/81·. 
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maktır.» demiş, «Bundan, müşriklerin, helal olduğu 

halde· kendilerine haram kıldıklan davarlar kasde
dilmiştir.» diyenler olmuş, keza «Müşriklerin putları 
için kestikleri kurbanlardır.» denilmiş kli Dahhak bu 
görüştedir. Bu görüşlerin en münasibi hepsini şamil 
olarak şöyle demektir: «Kendisinde şeytana uyulan 
herşey . . .  » UOS) 

İblisin, insanlara, çocuklıannda ortak olması : 
«Zina mahsülü çocuk doğurtarak . . .  , - «Çocuklannı öl
dürterek (Cahi1iyye aYlaplannın çocuklanın kız diye 
öLdürmeleri gibi. . ) , «Çocuklanna Abduşşems (güne
şin kulu) gibi şirk isimleri verdirteTek» denilmiştir . 

Bunların hepsi doğrudur. ( 106) 

El  İBİS'İN HZ. ADEM lA.Sl VE EŞİNİ 
KANDIRMASI 

Allah Teala Adem. (a.s) 'ı ve ondan eşi Havva'yı 
yarattikdan sonra bir lutuf olarak onları cennete yer
leştirdi «Ve denıiştii ki -Ey Adem, sen eşinle bera
ber cennette yerleş, ondan (Cennetin yiyeceklerin
den) neresinden isterseniz, ikiniz de bol bol yeyin, 

CFa,l{!at) şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa 1kiniz de Cnef
sine) zulmedenlerden olursunuz.» 007) 

Y:ine Allah Teala, bir lutuf olarak, İblisin onlara 
düşman olduğunu ve o:r:ıJ-an şaşırtıp cennetten çıkar
mak istediğini de hatırlatarak İblise karşı dikkatli ol
malannı buyurdu «Biz de : -Ey Adem., demiştik, hiç 
şüpehsiz ki bu ( şeytan) senin de zevcenin de düşma-

1051 Tab., 15/81-82. 
106) Taıb , 15/82.-83. 

1071 Bakara, 35, 
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nıdır. Bundan dol,ayı sakın sizi cennetten çıkarmasın 
o. S onra zahmete düşersiniz.»  (108 ) 

İblis, Sef?de etmeyerek dp.şmanlığı başladığı adem 
üa·.s) 'ı ve zevcesini cennetten ve cennetteki nimetler

den etmek için hemen işe koyuldu, onlara vesvese 
vermeye başladı «Nihayet şeytan onu f\itledi -Ey 
Adem, dedi, seni ebedilik ağacına, zeval bulmayacak 
bir devlete (ulaştırmayaJ delalet edeyim mi? . . .  İşte 
bunun üzerine ikisi de ( (yas-aklanmış ·ağaç) dan ye
diler." ( 109) 

Taberi bu hususta bir çdk rivayetler naklettik
den SC?n�a. �iva.yetlerin israili oluşuna dikkat çekmek 
içıin soylüyor: «Kıssanm. doğrusu Allah Tealı'ı.'nın ki
tabında haber verdiği ve bu haberlere uygun olan 
şeklidir. •> der. (110) 

İblisin cennetten koğulduğu halde nasıl cennette
ki Adem (a.sl 'la eşini şaşırtığı hususun da çeşitli söz
ler söylenmişU:r. «Cennete girmesine, Adem ile Hav
va'yı imtihan jçin mani olunmıadı.>> den!ilmiştir, «Cen
nete girmeden, kapısından bağırarak onları aJdattı .»  
denilmiştir, «Bir hayvan şeklinde cennete girdi, cen
net bekoileri onu bilmediler. ,, diyenler olmuştur. «Cin
lerden. bazılarını onlara göndererek bu işi yaptı. ,, de
nilmiiştir, «Adem ve eşi cennete rahatlığa girdikten 
sonra ibils tavus şeklinde cennetin duvarı üzerinde 
görünüp onların şekli ile taccüblerini çekmiş. Onlar 
kendisine yaklaşınca onlara vesves:e verdi.>> denilmiş
tir. Bir de meşhur yılan kıssasında olduğu gibi «Yı
lanın karnında cennete girdli.» denilmiştir. Ebu Man-

ıosı Taha, 111. 
1091 Tiı.ha, 120-121: Aynı mahüette A'rat', 20-22. 
ııoı Tab., ı/186-188. 
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ı ·, 
sur CMaturü.di olsıa gerek) de yine meselenin en gü-
zel ihtimalini söyleııniş: «Şeytanın bu işi nasıl yaptığı 
hususunda söz söylemek biz.ce lüzumsuzdur.» ( l l l )  

İblis böylece vesveseleriyle Adem ( a.s) 'ın v e  Hz. 
Havva'nın ayağını cennetten kaldırmış Allah Teala 
da onları daha önce ikaz ettiğini hatırlatmış.: (Ve de
mişti ki : -Ey Adem) «kimliniz kiminize düşman ola
rak inin. Yeryüzünde sizin için bir vakte (ömrünü-
zün sonuna) kadar durak ve faidelenecek şey var
dır." ( 1 12)  «Rableri de: -Ben size bu ağacı yasak etme
dim mi? Şeytan size muhakkak apaçık bir düşman
dır, demedim mi? diye nida etti.» ( 113) 

FJ ŞEYTAN ÇİRKİNLİGİN ALAMETİDİR : 

İblis bütün bu ters tutuınlanylıa kötülüğün ve çir
kinliğin ahimeti oldu, zihinleırde onun çirkin görü
nüşlü olduğu yer etti. ( 1 14)  

Cehennemdeki zak'kum ağacının çirkinliğinden 
balısolunurken onun çirkinlıiğine de temas edilir: 
«Şüphesiz ki o CZakkum ağacı) çılğııi ateşin dibinde 
(bitip) çıkacaktır ki tomurcuklan şeytanların başla

n gibidiır.•• ( 1 15) 

Arap çirkin suretti şeyi şeytana benzetir ve «San
ki şeytanın yüzü gibi. .»  veya «Şeytamn başı gibi. .» der. 
Çünkü şeytanın sırf ş er olduğuna inanırlar. Denildi
ğille göre Yemen'de bulunan çir'kin görünüşlü bir 
ağaç cinsinin adı «şeytanlann başı» imiş. Cübbai 'ye 

H ll RM , 1/235. 

1121 Bakara, 36. 

ı ıa ı  A'raf, 22. 
114)  İ.K., 6/17. 

ıısı sa.rrat, 64-6&. 
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göre bu şeytanın cehennemdeki haliidir. (116) 

«Bu hususta iki şeyi b[rbirine benzetrnek ıçın 

benzeyen ve benzetilen bilinmelidir. Halbuki burada 

ikisi de bilinmemektedir. Ayette, hitap olunan müş

rikle:r ne za�kum ağacını ne şeytanların başını gör

müşlerdir. Öyleyse buradaki benzetme vechi nedir?» 
diyenlere Taberi şu cevabı veriyor: «Benzeyen zak

kum ağacını Allah onlara. vasfetmiş ve beyıan etmiş 

böylece onlar onu öğrenmişlerdir. Şeytan başına ben
zetilmesinde ise, araplann arasında, bir şeyde mü
balağalı çirkinlik ifadesi için kullandıkJıan «O sanki 

şeytanın başı gibi» ifadesinin tesliri vardır. Bir de 

araplar arasında, yılan başı, çirkin görünüşlü olduğu 
için, şeyt,ana benzetilmesi yaygındır. Üçüncü olarak 
«Şeytan başı>> diy;e isimlendirdikleil"i bir bitki vardır 

(bütün bunlardan dolayı araplann ayetteki teşb1hi 

anlamaları güç değildir. ) (ı ı 7) 

II. KlSl M 

ı .  Fasıl 

DÜNY A  HAY ATl NDA İ BLiS VE ZÜRRİYE Tİ 

Al İBLiS 'İ N NES L İ 

Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerden İbLisin de nes

li bulunduğunu öğreniyoruz. Nasıl insanlar Adem (as) 
dan çağalmışlar ise, iblisden de bir nesil türeyip ço
ğalmıştır. 

Allah'ın ibiise uyanları ikıaz etmek Iiçin ve ayıpla-

U6l RM , 23/95-96. 
1171 Tab.,  23/41. 
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mak için buyurduğu (1 18) kelamında açıkaa iblisin 
nesli bulunduğunu görüyoruz: . . .  Şimdi siz beni bı
rakıp da onu UblisD ve onun nesiini (a.vanesini) hep
si sıizin düşmarumz oLduğu halde, dost edinirsirriz mi? 
Zalimler için ne kötü trampadır bu. »  (119) 

Taberi <<İblisin nesli, .insanlan aldatan şeytan
lardır.»  diyor. ( 120) 

Ayetin zahiri ekseriyetin de dediği gibi iblisin ço
cuklan olduğuna delalet eder. Bu hususta İbnü Zeyd'
den :rüvayet olundu ki «AUah Teala., ibiise şöyle bu
yurdu -Adem'e bir nesil verdiğim gibi sana da aynı
sını verdim. Her doğ·an insanla beraber, o doğan in
sana vazifeli bir de şeytan doğacaktır.>> (121)  

Katade'ye göre, şeytanlar da evlenirler ve insan
lar gibi çocuk sahibi olurla:r. ( 122-123) 

İbnü 'Ara.bi <<9_nlerin �<?��l:rı:ll!_.§_ı..._gi§!i __ _çJ_!_l.!:_�i.D 
rahimle�ine hava ilk_j, et�'Kfe olur.:.._ Nasıl insanlar 
kadinlannı�rine meni alntıp da çoğaliyorlar
sa. . .  Onlar oniki kabileye. aynlmışlardır. Aynca her 
kabilenin de kollaırı vardır. >> demiştir. (124 )  

İblis maddesini islam Ansıiklopedis�'ne yazan 
A.J. Wensinek bu hususta şunlan nakletmiştir: «İb
lıisin, ademoğullıannın isyanından dolayı her sevin
mesinde iki yumurta yumurtJ,adığı ve bt.ı yumurta
lardan şeyt•arun yıavrulraımn çıktığı söylenir.»  ( 125) 

1181 tK, 4/39H. 
1191 Kehf, 50.; 
1201 Tab . 15/1 71. 
1211 RM;., 15/294•. 
12Z) Tab., 15i171: RM., 15/2114. 123'1 RM., 15/295 

1241 RM.,, 14/35. 
12Sl İsla.m Ansildopedisi, 5-2/692 
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Bazılan da «İblisin çocuklan yoktur? Ayetteki 
zürriyetten murad, insanlardan ibliise tabi olanlar
dır. Mecazen ona uyanlar çocuklara benzetilmişler
dir. '' ( 126) dernişlerdir. 

Bu görüşte olanlar iblisin soyu olmadığı zannet
mişlerdi:r. Bazı kimseler de yuıkardaki her iki görüşü 
birleştirerek : «İblisin soyundan murad, hem "i blise 
tabi olanlardır hem de iblisin çocuklarıdır. » ( 127) de
rnişlerdir. 

Rabman Suresi'sinde mü'minlere v erilecek cen
net hürilerden balısolunurken ( 128) bu hürilere daha 
önceden ne bir ins�anın ne de bir cinruin dokunmadığı 
bildirilmiştir. Bu ayet cinlerin de ir).sıanlaa:· gibi dişi
leri ile birleşebileGklerine delil gösterilmiştir. Hatta 
insanların dişileriyle bile cima.' ettiklerine dair bazı 
haberleri te'kid için zikretmiişlerdir. 

Mücahid' den gelen haberde «Cinler, kadınla, 
.... �-·-

kocası besmelesiz cima ettd.ği zaman, kocasıyla bera-
ber cima ederler.» denilmiştir ki bunun mümkün ol
duğunda şüphe yoktur. Yalnız cinlerin bu ş ekildeki 
birleşmeleriinin hakiki bir cima olmadığı da bütün 
alimlerce' kabul edilmişti!I'. ( 129) 

Cinlerden bazüannın insan kadınla!nyla nikahlan

mak istemelerine dair şu rivıayet onlarda bir cimıi te

mas keyfiyetinin bulunduğunun· delilıidir: ,,Ebu Os

man Ez, Zebidi şöyle rivayet etmiştir: -Yemenli bir 

kafile imam-ı Malik'den cinlerle nikahlanma. mev-

1261 RM., 15/295. 

127) RM., 15/295. 

1281 Rahman, 72-74 ve 56. 

1291 RM , 27/119. 
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zuunda şunu sormruşlardı : 'Bir cin bizden bir kızı ni,. 
kalılamak istiyor ne dersinıiz? İmam-ı Malik de -Bu
nun şer'an biır mahzuru yok fakat kerih görürüm, 
Çünkü. kal(1ın ondan bir çocuk meydana getirdiğinde 
'Kocan kim? ' diye· sorulduğunda 'Cinden biri.' derse 
bu müslümanlar arasında fesadın çoğalmasına vasli
le olur. Cevabını vermişti,,, (130) 

Cinsi ilişkilerıi.n bulunduğu yerde bir tenasülün 
bulunması tabi'idir. Binaenaleyh şey·tanın böyle te
nasülünde de bir gayr-i tabiilik yoikdur. 

Kur'an'da A'nlf (131) Fussılet (132) ,  ve Ahkaf (133) 
surelerinde cinlerin geçmiş ümmetierinden bahsolun
maktadır ki bu cinlerin de insıanlar gibli öldüklerini 
ve yerlerini yeni nesillere bıraktıkların gösterir. (134) 
Böyle olmaısı için de onların tenasülü şarttıır. 

Bl ŞEYTANiN DOSTLARI VE YOLUNDA 

GiDENLERİ 

İblisin çocuklanndan başka insanlardan dostlan 
ve tabi'leri vardır. AHalı Teala kendisinin zi'krılnden 
yüz çevi:renleri ve iman etmeyenlerıi şeytana dost kıl
mıştır: «Kim çok esirgeyici (Allah'ın) zikrinden göz 
yumars·a biz ona şeytanı musaHat ederiz. Artık bu 
onun (ayrılmaz) bir arkadaşıdır. Şüphesiz ki bunlar 
onları yoldan çıkanrlar. Onlarda kendilerinin hida
yete erdirilmiş olduklarını samrlar?,, (135) . « . • .  Biz şey-

1301 A'raf, 38. 

131 1  Fussılet, 25. 

1321 Ahkat', lJJ. 
1331 RM., 26/�ll. 

1341 Zuhruf, :.ı6-37•. 

1351 A'raf, 27 
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tanla.ırı iman etmeyeceklerin velileri yıapdık .. » ( 136) 

Şeytan ayetlerde belirtilen bu kimselerin hiç ay
rılmaz, devamlı vesvese veren ve aldatan bir dostu 
olur, yumartayı kabuğunun }{apladı,ı gibi o dostunu 
sa.rar ( 137) . Hak yoldan onu sapdırır ve sapıklığı ona 
güze·l gösterir, Allah'a imanı ve salih arneli de kötü 
gösterir. İşte bu kıimseler, şeytanın güzel gösterd·lği 
sapıklığı doğru ve hak yol sarur. ( 138) 

İnsanlardan bir kısmına hida.yet nasib olurken 
bir kısmı da şeytanı dost edinerek hidayet diye sa
pıklığa daldılar: « (Allah) bir kısmına hidayet verdi, 
l:Jir kısmına da sapıklık hak oldu . Çünkü bunJ.ar Allah'ı 
bıra;kıp şeytanlan kendilerine dostlar ve amirler edin
diler. Öyle sanıyorlar ki onlar ha.Jtiykatten doğru yo
lu bulmuşlardır.•• ( 139) 

Bu insanlar, kendi istekle:rli ile ve şeybanın yol L:
nu tuttukları için sapıtmışlardı. Yoks,a Allah'ın ezol 
de, onların sapıtacağından haberdar olmasında bir 
zorlama y-oktur. ( 140) Müslim'in 'lyad b. Hamm{ıd'dan 
aldığı rivay;ette ResuluHalı Ca.s) «Allah Teala buyu

ruyor ki -Ben kullanını hanifler olarak yarattım. 
Şeytanlar geldi onları (halk) dinlerinden uzaklaştır

dı. »  demiştir. ( 141) 

Şeytana dost olan insanlar diğerle:rinden çoktur. 
İblis Adem. C-a.s) 'a secde etmekten imtJina ederek cen
netten koğulduğu Z!am.an insanların çoğunu azdır-

1361 RM'. 25/81. 

1371 Tab., 25/44. 

138) A'rAf, 30, 

1391 RM., 8/108. 
1401 Müslim, 4/2197. 

141l i K., s/M7. 
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mak için ettiği yemini gerçekleştirmiş oluyordu. ( 142) 
<<Andolsun, iblis onJ.ar aleyhindeki zannını gerçeıkleş

tirmişdi de, iman edenlerden bir zümre h8,ric olmak 

üzere (tamamen) ona uymuşla.rdı. >> ( 143) 

İbris kendisine dost olacakla:nn ekserjyyette ola
cağını kesin olarak biliyor değildi, sadece zannedi
yordu. ( 144) ibiise tabi olmayan o az bir zümre de Allah 
ın lutfu ve esirgemesiyle şeytana tabi olmaktan kur
tulm.uşlardı : « • • •  Allah'ın üzerinizdeki f•azlu ve ralı

ıneti Uutfu inayeti ve esirgernesil olmasaydı, biırazı
nız müstesna olmak üzere, muhakkak ki şeytana uy

muş gltmiştiniz.,, (145) 

Şeytan çoğunlukta olan dostlannı Nurdan zul

mete çeker : «Allah iman edenlerin yardımcısıdır. On

ları karanlıklıaıuan Ckurtanp) nüra çıkarır. Küfre-· 
denlerin dostlan ise şeytandır. O da kendilerini nur

dan (ayınpl karanlıklara çıkanr . . .  » { 146) 

<<Şeytan» olaııa;k manaa verdiğimiz «Tağüt, hak-
--

kında Taberi : «AHah'dan başıka tapılan putlar ve 
benzeri şeylerdir.» diyor. Katadeye göre de <<O şey
tandır.» ( 147) . Allisi bu ikisini birleştirerek: <<Tağut, 

şeytanlar, putlar ve hak yoldan sapdıran diğer şey

lerdir.» diyor. ( 148) 

Şeytanlar insan kardeşisıini azgınlığa sürerler, 
yakalarını da hiç bı·rakmazlar: « fŞeytanlarm) kardeş-

1421 Sebe, 20, 
143) Tab., 22/60. 
144l Nisa., 83. 
1451 Baluıra, 257. 

14Gl Tah , 3/15. 
147) RM., 3/14. 

14•6) A'rlı.f, 202. 
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leri (olan kafirleri) ise bunlar sapıklığa sürerler, ı3on

ra da (bir daha yakalannıl bırakmazlar,,, ( 149) Şeytan 
loar Şirk ehlinden olan bu kardeşleı-ini bir sapıklıktan 

diğer bir sapıklığa çekerler. Onlara günahlar işlete

rek Allah korkusundan ve kıyameti hatırlamakdan 

onları alıkorlar. Böylece o kul günahlarına yenilerrini 
ilave eder. Şeytan da bunun için onun yakasım bı-rak
me.z. ( 1 50)  

Bazı kimseler de önce hidayette i�ken şeytana 

uyara-k azgınlardan olmuşlardır: « CHabibim ) onLara 

o kimsenin haberini oku ki biz kendisine ayetlerimizi 

vermişdik de, o bunlardan sıynlıp çılmuş, derken şey

tan onu arkasına :takmış, nihayet azgınlarıdan olmuş
tu.>> ( 151) 

Ayette bahsolunan kimse hakkında te'vil ehli ih
tJilaf etmişlerdir. Bazıları: «Ü, Beni İsrailden Bel'um 

b. BaJura isminde bir adamdı . ,  demişler, bazıları : <<Ye
menli Bel'um 1isminde biridir.»  demişler, bazıları : «Ü , 

Ken'anlılaa:-dandı.» demişler, diğer bazıları da: ..:0, 
'Umeyye b. Ebi's-Salt'tıır. Demişlerdir. (152) 

Rivı1.yete göre: «Musa (·as) , Bel'um'un zorba ka v

mine karşı savaşmak için yöne}diğdnde kavmi, ism-i 
a'zamı bilen Bel'uın'a gelip: - Musa sert bir kimsedir 

yanında da çok ordusu vardır, bizi yurdumuzdan çı

karınak için geliyor. Allah'a dua et de onu bizden 
uza:klaşbrsın. dediler. Bel'um: - YazıkJ.aır olsun size ! 

Ben nasıl olur da bile bile AHalı'ın peygamberine ve 

Meleklere mü'minlerden müteşekklil ordusuna bed-

1491 Tab., 9/108. 
150) A'raf, 175. 

151) Tab., 9/82: İ.K., 3/252: R..M;., 9/111.  
1521 Tab , 9/15: İ.K, 3/25: RM., 9/1ll-112. 
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dua ederim? Hem eğer dediğinizi yaparsam hem dün
yam mahvolur hem ahiretim . . .  dedi. Kavmi bir ta

raft.an onu kınarken biT taraftan ona yalvaırmaya de
va mettiler. Nihayet Bel'um fitneye düşüp Musa Cas) 
ve ordusmıa beddua etti. Faıkat Allah lasanını çevirdi 
Bel'um kendi kavmine beddua eder oldu. Kavmi ona: 
-Ey Bel'um sen ne yaptığının farkında mısın? Bizim 
aleyhimize dua ediyorsun dediler. O da, bu işin Allah'� 
dan olduğunu, lisanın çevırildiğini bildirdli ve -Ey 

kavmim dünyam da ahiretim de mahvoldu. dedi. . .  » 

U53) Bu benzeri rivayetler için Alıisi şunu soruyor: 

«Şaşılacak iş ki : Bu şaki Bel 'um bildiğimi lismi-i a'z{tm
la niçin kendi kavminden kendisini kurtarması için 
Allah'ıa dua etmedi. ( 1 54)  «AİU.si bununla bu husustaki 
rivayetlerin zayıflığına işaret etmiştiir. 

Ayette bahsolunanın 'Umeyye b. Ebi's-Salt oldu,.. 
ğunu söyleyenler bunu şundan doLayı ileri sürerler: 
«Ümeyye b. Ebi's-Salt geçırll!ş ümmetiere ait çok şey
ler biliyordu. Fakat o bu ilminden fıaydalanmadı. Re
sulullah kı.s) 'ın zamanına eriştiği, Onun alametleri
ni, mücizelerini, peygamberifiğinin delillerini bildiği 
halde gitmiş müşrliklerle beraber olmuştu . » ( 155) 

Taberi'ye göre ayetteki şahıs Umeyye de olabilir 
Bel'um da olabilir. Çünkü Umeyye de ehl-i kitabın 
kitaplarını okuyordu . O kütüpden Resulun alametJe
rin öğrenmişti. ( 156) 

Böylece, kendisıine hakikatı görme imkanı var
ken şaşıran kimseyi şeytan kendisine tabi kılar, All·ah'a 

ı531 T,ab., 9/H5: İ.K., 3 /251: RM., 9/111-112. 

!Ml RM ,  9/112. 

1.55) İ.K., 3/2fi0-25.1. 

1561 Ta:b.,, 9/1!4. 
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iteatsizliğe kendine iteata sevkeder. ( 157) 

İlim sahibi olduğu halde şeytana uy;anlar yanın
da tabi'i ki cehsJetle onun yolunu tutaıüar hiç eksik 
olmaz: «İnsanl•ardan kimi Allah (ın dJinD hakkında 
b�r bilgisi olmaksızın münakaşa eder durur ve <bu 

hususta) her azgın şeytanın ardına düşer?,. ( 158) . 

Kimileri de maliranndaki tasaJITUf _taTzı ile şeyta
na benzerler ve adeta şeyianın kardeşleri olurlar: 
<<Hısıına, yoksula, yolda kalmışa, hak nar) ını ver. 

(Malını) israf ile saçıp savurına. Çünkü saçıp savu
ranlar şeytaniann biraderlerli olmuşlardır. Şeytan 
ise Rabbine (karşı) çok nankördüır.» ( 159) . MaHannı 
Allah'a isyan yerlerinde, iteats!izli!k yollannda harcı
yan kimseler şeytaniann dostlandırlar. ( 160) O kimse
ler bu davranışlanyla şeytanıann benzerleri olur�ar. 
(161 ) . Çünkü o Allah'ın kendisine verdiği güç ve kuv

veti insanları sapdınnak, yeryüzünü fesada vermek 
ve çeşitli günahlar için harcamıştır. Böylece kendiisi
ne verilen nimeti inikar etmiş, yerinde kullanmamış
tır. İsraf bu kabil bir şey olduğu için mıüsrif de, şey
tan gibi, küfran-ı nimet içindedir ve şeytana benze
yen dostudur. ( 162) 

Şeytan dostlarını çeşlitli azgınlıkloca sevketmek
le kalmaz, onlara, kendine dost olmayanlara k•arşı 
mücadele etmeleri için telkinde bulunur: << . . . Filhakiy
ka şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için dostları
na mutlaka telkinlerde bulunurlar. Eğer onlaıra iteat 
ederseniz şüphesiz ki siz de Allıah'a eş tanıyanlardan-

157) Tab , 9/84. 

158) Ha.cc, 3. 

ıssı İsra, 27. 

16fJl Tab., 15/54 

161) i.K., 4/3(}2. 

162l RM., 15/63 
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sınızdır.» ( 163) 

Ayeün tefsiTinde l:ihtilaf edilmiştir. Bazı müfes
sirler: «Murad Fars şeytanları ve mecüsilerclir. Bun
lar Kureyş 'in azgın müşriklerine, meyte hususunda 
Muhammed (a.s)  ile hasımlaşmaların tavsiye etmiş
lerdi.>> demişlerdir. 'İkrime'den gelen rivayete göre: 

<<Kureyş müşrikleri Farslılarhı, mektuplaşırlardı. Fars 
lılar, müşrikleıre: -Muhammed ve Ashabı AHalı'ın al
tın bıcakla kestiği meyteyli yemernekte kendi kestik
lerini yemekle Allah'ın emrine uyduklarını z.annet
mektedirl er. diye yazmışlardı. Bazı müslümanlar bun
dan dolayı şüpheye düştüler, ayet bu durum üzerine 
nazil olmuştur. ' ( 164) 

Bazı alimlere .göre «Ayetteki şeytanlardan mu
rad yuikard a  geçen durumu Kureyşli dostlarına biz
zat fıs.ııd:ayan şeytanlaTdır.»  Bazı diğer alimiere göre 
de: « Resuluilah Ca.s) ile bu h usustıa çekişen şeyta,nın 
dostları yahudilerden llir zümredir. » ( 165) 

Doğnlsu «1blis ve şeytanlardan bütün ordusu, 
kendfilerine uyan müşrilc dostlaırına, meytenin haram 
olmadığı hususunda müıninlerle çekişmelerini vesv!3-
seleriyle telkin edeırler.» ( 166) 

İbnü Abbas, ayette geçen telkin manası verdiği
miz <<Vahy» hakkında: « Vahy iki·dir: Allah'ın vahyi, 
şeytanın vahyi. :Allah'ın vahyi Hz. Muhammed (a.s)  'a
dır, şeytanın vahyi de dostlanna ( 167) der. 

163 ) En'fun, 121. 

H34l Tab., 8/12-1'3: RM., 8/17. 

1651 Tab. ,  6/13-15: İK , 3/92. 

166) Tab., 8/15: RM., 6/17. 

ıe7l t ıK  .. 3/91. 
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Şeytan dostu olmayanları, dosUanyla korkutmak 
ister: « (Size o haberi getiren adam) mutlaka ( slizi) 
kendi dostlanndan korkutmakta olan o şeytandır. Öy
le ise siz onlardan korkmayın, benden korkun, eğer 
imfm etmiş (kimse) !erseniz.,  ( 168) 

İblis Uhud (169) gıazvesinden sonra yaptığ·ı gibi 
mü'minleri dostlanndan korkutmaya uğraşır. O za
man İbli.'S bazı ·kimselere : -Düşmıanlarrınız sizlere kar

şı ordu hazırlıyor, dedirterek müslümanları dos tları 

olan müşriiklerden, o z aman henüz müslüman olma
mış ohm Ebu Süfyan'ın ordusundan korkutınayı ta
sarlıyor l,ardı. ( 170) 

Nitekim Bediır Gazve'sinde dostlarını müslüman

laıra, karşı tahrik etmişti <<O zaman şeytan onların 

yapdıklannı süslemiş ve -şöyle demişti -Bu gün in
sanlardan size galebe edecek (hiç bir kuvvet) yok
dur. Ben de sizin muhakkak yardımcınızım . .  Va..�ta
ki iki ordu (karşı karşıya) göründü -Hen sizden kat'
iyyen uzağım. Gerçek ben sıizin göremeyeceğinizi gö
rüyorum. Ben Allah'dan korkarım elbet. Allah ukıl
betinde çok şiddetlidir, dedi. İki topuğu üstüne (taba
na kuvvet) kaçdı.» ( 171) 

İbnü Abbas'dan rivayet oluDJan ha:berde <<tblis, 

şeytanlardan bir ordu ile beraber Bedir günü gelmiş
ti, bayrağı bile vardı. Müdlic Oğullan kabilesinden � 
Suraka b. J\1alik şekliinde idi. Mü.?riklere: -Bugün in-
sanlardan size galebe edecek hiç bir kuvvet yokturr. 
Ben de sizin muhakkak yardımcınızım, demişti . İki 

ı68l Al-i İmran, 175. 
1691 RM.,4/122. 
L70l Enfal, 4H. 
1711 Teb. 10/14; İ.K., 3/332� RM., 10/15 
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ordu savaş meydanında saf tuttuklan zaman Resü
lullah (a.s) b!b.· avuç toprak alıp müşriklerin saflan
na, yüzlerine doğru savurmuştu. Daha sonr,a onlar 
da yüzün geri kaçmaya başladıklarındıa Cebrilll Cas) 

iblisin karşısına dikildi. O esnada [blis bir müşrikle 
elele idi. Cebrail Cas) 'i görünce elini bırakıverdi ve 
ordusu ile yüz geri kaçmaya başladı. Elini bıraktığı 
adam : -Ey Suraka biz de s eni yardımcımız zanne
diyorduk , diye bağınnca -Ben s:izin görmediğini gö
rrıüyorum. Ben Allah'dan korkanm, AHalı'ın cezası 
şiddetlidir. diye cevap verdi. . . » ( 1  72) 

Bu, Ha& düşmanı İblisin, kendine iteat edip on
dan yardım isteyen dostlanna karşı uyguladığı adeti 
idi. Hak ile batıl karşılaşınca dostlannı kendi başla
rına terk ederdi.  ü73) Nitekim münafıklar da Yahudi
lere aynısını yapmışlardı. Onlar Benu Nad1yr yahudi

lerine, müslümanlada s avaşıırlarsıa onlara yardım 

edeceklerini va'detmişlerdi. Sonra da onlan, kendile
rine en çok muhtaç oldukları bir zamanda kendi baş
larına terketmişlerdi. ( 174) Aynı Şeytan gibi « (Ya
hudileri rnuhıarebeye teşvik eden münafıkların hali 
de) şeytarım hal!i gibidir. Çünkü şeyt,an insana -Küf
ret! der, o küfredince -Ben senden halnykaten uza
ğım. Çünkü ben alemierin Rabbı olan Allah 'dan kor
kanm, der. » ( 1  75) 

Allah Tealft,; şeytanm dostl'annı teşvikine karşılık 
mü'minleri onun nıurdarlığmdan muhafazıa etmek
tedir: « (Bedir' de) O, size o vakit kendisinden bir emin-

172 !  Tab., 14/15: RM , 10/15. 
173! Tab., 28/32: İ.!L, 6/611. 
1'741 Haşı·. 16 
175 ! Enf�i.r. l l  
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lik olmak üzere hafif bir uyku bürüy;ordu. Sizi terte
miz yapmak, sizden şeytanın murdarlığını gidermek, 
kalbler1inize rabıta vermek, ayakl·arını pekiştirrnek 
için de gökten üstünüze bir su indiriyordu.» ( 1  76 ) 

İbnü Abbas'dan rivayet olunduğumı.. göre Müs
lümanlar. Bedir'de savaş alanının susuz tarafında bu
lunmak mecburiyetinde kaJdılar. Çünkü müşrikler 
daha önce su başını tutmuşlardı. Bundan dolayı mü'
minler, şeytanın vesveseleri ile üzüldüler ve hiddete 
kapıldılar. Şeytan müminlere: -Siz de kendinizi Allah'
ın dostlıan zannedersin!iz . Allah'ın Resulü aranızda 
olduğu halde müşri'klere sulu kısım nasib oldu, diye 
kalbiere vesvese vermişti. Bunun üzeırine Allah mü'
minlere yağmur y;ağdırarak şeytanın vesvesesini te
sirsiz bıraktı rriüminlere yardım etti. Kalbierinden 
şeytanın attığı şüpheyi temizledi. ( 1  77) 

Tekrar, şeytanın dostlan terkedişine dönelim. 
Şeytan ıinsanı aldatır ve ona kendine tabi olmrası, 
Allah'ı inkar etmesıi. şartıyla, muhtaç olduğu zaman 
yardım edeceğini vadeder. O zavallı insan da bunun 
üzerine Allah'ı inkar eder, şeybana uyıar, onun emir
lerini tutar. Şeytanın yardımına ihtiyaç duyduğu za
man şeytan onu ter'keder ve ondan uzak}aşır ve ona : 
-Ben sana yardım etmekten Alemierin Rabbı Allah'
dan korkanm. der. ( 178) 

Haşr suresindeki ayette bahsolunan, şeytanın al
dattığı kimse hakkında farklı izahlar yapılmıştır: 
Alüsi'ye göre «Ayetteki insan belli bir kimse olma
yıp bu duruma .düşen herkestir. Şeytanın insandan 

ı76l Taıb., il'/130: RM., 9/ı76. 

1771 Tab., 28/33. 

1781 Tab , 28/34: RM., 28/59. 
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teberıisi de kıyamet günü olacaktır. ( 179) Ayetin zahi"" 
rine en uygun olan da budur.» ( 180) Bazılan «Ayette
ki şeytan İblis'tiT. Aldattığı insan da Ebü Cehil'dir. 
Anlatılan hadise de Bedir de vaki olmuştur.» demiş
lerdi. ( 181 ) Bazı te'vil ehline görre ayetteki insan bilinen 
bir tek şahısdır. Buhari'İıin Hz. Ali'den nakletrtiği ha
dis bu husustadır: «Bir kadın vardı, koyun yayardı. 
Onun dört de erkek kardeşi vardı. Kadın bir gece Bir 
rraJıibin manıastırına sığınmıştı. Hahib gelip onunla. 
zina etti ve onu hamile bıraktı. Şeytan rahibe gelip: 
-Sen sözü dıinlenen doğru bir adamsın. Onu öldür ve 
göm Cki şerfin düşmesin) , demiş. Rahib şeytanın sö
zünü tutup kadını öldürünce, şeytan kadını kardeş
lerinin rüyalanna girerek: -Falan manastınn ra.Jıibi 
kıardeşinizi iğfal edip gebe bıraktıkvan sonrra öldürüp 
falan falan yere gömdü, diye onlara haber verdi. Sa
bah olunca onlardan biri -v,allahi gece bir rüya gör

düm. Bilmiyorum, onu size anlatayım mı, anıatmaya
yım mı? dedi. -Hayır, anlat, dediler. O rüyasını anla
tınca bir diğeri -VaUahi bunu ben de gördüm. diyor. 

'Bunda birşey var deyıip rahibin yerine yollanıyorlaır. 

Gelip rahibi. buluyorlar ve yakalıyorlar. O esnada 

şeytan rahibe görünüp -Bu hataya seni ben düşür

düm, ondan yine ben kurtaırabilirim. d'iyor. Rahib, 

kendisini kurtaracak. diye şeytana secde ediyor. Fa

kat kıadının kardeşleri rahibi mülklerine getirdikleri 

zaman şeytan rahibi terk ediyor, Kardeşler de rahibi 

öldürüyorlar . . .  » ( 182) 

1791 RM, 28/59. 
180) RJ\1., 28/59. 

1Bll Tu.b.,  28/33: RM , 28/59-60. 
1821 İ,K.,  6/611-612. 
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Bu husustaki benzeri rivayetler için İbnü k.esir 
şunu diyor: «Bazılan bu noktada Benlı İsrail zahidle
rinden kıssıaJar anlatırlıar. Ayetten kasd sadece bu 
değildir. Belki onlar ayet kastolunan bir tıanesidir. »  
( 183) 

Allah, d ostluğunda vefasız olan şeytanın, aslında 
insana düşman olduğunu bildirerek onun dost edinil
memesini telıkin ediyor: « • • •  Şimdi s!iz beni bıra.kıp da 
Onu ve onun avanesini neslini, hepsi sizin düşmanı
nız olduğu halde, dostlar mı ediniyorsunuz?>> ( 1841 <<Ey 
Ademoğlu babanız Adem'e karşı kibirlerren ve ha.sed 
eden, benim nimetlerimi inkar eden, babanızı aldata
rak cennetten, cennetteki nimetlerden eden, yeryü
züne, yeryüzündeki sıkıntılı hayata sürdüren İblise 
ve zürriyetine mi iteat ediyorsunuz. Allıah'ı bırakıp 
d ost edindiğiniz o iblisin size ezeli ve ebedi düşman
lığı vardır.» ( 185) 

Allah N1sa suresinde şeytanın ar kadaşlığının kö
tü bir arkadaşlık olduğunu ilan e diyor: o:Allah'a ve 
ahiret gününe inanmadıklan halde mallannı insan
lara gösteriş için sarfedenler �i de Allah sevmez) Şey
tan kime arkadaş olursa o, ne kötü bir arkadaştır. >> 
(186) . ,,şeytan dost ve arkadaş edindiği kimseyi emrine 

tabi kılar, kendine iteat üzere amel ettirlir. Allah'ın 
mal infa·kı hususundaki emrini terk ettirir, insanlara 
gösteriş olsun diye mal dağıttınr. Böylece kötü bir ar

kadaşlık )Tiapar.>> ( 187) Geçen ayetteki şeytandan mu-

ı8.3l Kelıf, 50 
ıs4l Ta.b., 15/171. 

ıssı Nisa, 38. 

1861 RM., 5/30. 

1B7l l'Hsa. ııs 
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rad iblis ve onun (nefis kuvveti, heva., körtülerle soh

bet gibi) dahili ve hem kendli neslinden hem insan
lardan ona tabii olan harici avanesidir. ( 188) 

Yine Nis·a suresinde şeytanı yar edinenierin zi

yana düştükleri bildiriliyor: «Kim Allaih'ı bırakıp şey
tanı yar edini·rse şüphesiz açıktan açığıa büyük brir 
ziyana düşmüştür o . . .  ( 189) Allah'ın emrettiklerini 
terk edip şeytanın davetine koşan, Allah'a iteatı bı

if'·akıp şeytana uyanlar (190) hem dünyada hem ahirette 
ziyanda olıacaklardır. (191)  

Şeytaniann dostları, şeytanl·ardan olan yanaşma
lan ( 192) yüzünden hüsrana düşerler de haklannda 
azab hükmü hak olur: «Biz onlaira bir takım yıanaş

malan sebeb yapdık d a  önlerinde ne var, ardlarında 
ne varsa onlar bunları süslü gösterdiler. Cinden ve 
insandan ikendilerinden önce geçmiş ümmetler için

de (işte) bunlıara karşı da o söz hak olmuştur. Çünkü 

onların heps[ hüsrana düşeceklerdir.» ( 193) 

Şeytam dost edinenler hakkında ilahi hüküm 

(94 )  şudur: « (Öyle şeytan ki) aleyhinde şu (ilahi) 

hüküm yazılmıştır: -Kim bunu dost edinirse şüphesiz 

bu, onu sapdırır, onu sapdınr, onu o alevii ·ateşin aza

bına �ötürür. » ( 195) Şeytan tabiiierin sapdırırken 

hakka değil cehenneme ulaştı!rlr. ( 196) Sapdırması 

dünyada, cehenneme götürmesi ahirettedir: (197) «Çün 

ısal RM. 5/150 
ı ası i K. 2/396 
1901 'rab. 23/71 
191 1 Fussilet, 25 
1921 Tub. l7/89 

193) Hacc, 4 

194] Tab. 17/69 

195] İ.K. 4/613 
1&61 Fatır, 6 

197) i:K. 5/569 
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kü şeytan sizin bir düşmanınızdır. Onun için siz de 
onu bir düşman tutun. O (kendisine tabi olan) gü.ni
hu anowk ·alevli cehennemin yaranından olmalan için 
davet eder .. » ( 198) Şeytamn bütün gayesi kendi ile 
beraber dostlannı da cehenneme sokmaktır. ( 199) 

Şeytan dostlarını böyle az·aba sokmaya uğraştı
ğı halde insanlar yine de Allah'ın indirdiğtini bırakıp 
ona uyarlıa.ırı: «Onlara, Allah'ın indirdiğine uyun, de
nildiği zıaman -Hayır, biz atalarımızı üzerinde bul
duğumuz şeylere uyarız, (derler. ) Ya şeytan onları 
yalınlı azaba çağırıyor idiyse?» (200) 

Şeytan, bugün dünyada dostlannın yardımcısı ol
duğu halde, ahirette de elim azabda beraber o!acak
lardJll."'. O zam·an insanlar, şeytanın dostluğundan hiç 
blir faide göremeyeceklerdir: (201) «Allah'a andolsun 
ki biz senden evvelki ümmetiere de peygamber gön
dermişizdir de şeytan onlann yapdıklarını kendileri
ne süsleyip hoş göstermiştir. İşte o, bugün de onlann 
velisidir. (Bütün) onlara acıklı bir azap vardır. »  (202) 

İşte şeytanın orduları ve tabiilerinden müteşek
kil ordusu ( 203) helak olmuş, alışverişlerinde aldanmış
lardır: ( 204) « . . .  Gözünüzü açın ki şeytan fırkasına (ta
bi olanlar) hahikaten hüsrana düşelllerin taa kendi
leridir.» ( 205) 

1981 Lolrmaıı, 21 

1991 Tab. 14/88 
2001 Nahl, 63. 
2011 Tab., 28/18: RM., 28/34. 

2021 Tab., 28/18. 

203} Mücadele, 19. 

2041 Meryem, 46. 

205l RM., 16/98. 
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Hz. İbrahim Ca.sl , babasını, bu ziyan avanesihe l 
katılmaması için ikaz etmişti «Ey babam! hakiyk�a�\ 
ten korkuyorum ki, çok esirgeyen CAllah) dan sana · 

bir azap gelip çatar da şeytana yar olmuş olursun.» 
(206) . «Şeytana dost olup, onun azaba çektiklerine da
hil olacağından (207) korkuyordu. O zaman iblisden 
başka ne bir kurtancı, ne bir yardımcı ve ne de bir 
dostu onu elinde tutaırdı.» (208) 

Cl ŞEYTANA (TAGÜTAJ TAPMAK 

Hz. İbrahim (a.s) biraz önce geçen ayetten bir 
önceki ayette babasına şeytana tapmamasını söylü
yordu «Ey Habam! Şeyuana tapma, çünkü şeytan 
hakkıyla esirgeyen (Allah) a çok asi olmuştur.>, (209) 

Kur'an bir diğer ayette şeytana tapmanın keyfi
yetini bildiriyor: ,,onıar onu (Allah'ı) bırakıp da yal
nız diiişlere tapa!l"'lar- (böylece) o çok inadcı bir şey
tan başkasına tapmış olmazlar.» (210) Ayetten anlıyo
ruz ki puta tapmal{ şeytana tapmanui bir çeşididir. 
Çünkü şeytan insanları, putlara taptırmaya gayret 
eder, onun bu gayretini boşa çıkarmayanlar dolayı
sıyla şeytana iteat etmiş, onu mabüd edinmiş olurlar. 
(211)  İbnü Ebi Hatim'in Sufyan'dıan (İbnu 'Uyeyne) 
aldığı rivayette o : «Hiçbir put yoktur- ki içinde bir 

şeytan bulunmasın.» der. (2.12) . Mukatil'den rivayet 
olunduğuna göre, ayetteki şeytandan murad İblis'clir. 
(213) . 

20.S İ.K , 4/460. 
207) Meryem, 45. 
20sı Nisa, 111. 

209) RM., 51149 ve 16/97: İ.K., 2/395 ve 4/460: Tab , 5-180. 
210) RM., 5/149. 2121 Nalıl, 36. 
2111 RM;., 5/149-. 213) Züıner, 17. 
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İnsanlan doğru yola sevketmek için gelen bütün 
peygamberlerin en fazla üzerinde d{ırdukları mese
lelerden biri Uığuttan sakındırmak olmuştur: «And
olsun ki, biz her ümmete Allah'a kulluk edip, Tr-lğuta 
tapmaktan kaçınsınlar, diye (tebligat yapması için) 
bir peygamber göndermişizdir . . .  » (214) 

Tağuttan sakınanlara da Allah Teala müjdeler 
vermiştıir: «Tağuttan, ona tapmaktan kaçınıp da 
Allah'a yönelene (gelince) Onlar için de müjde var
dır. O halde kullarımı müjdele.» (215) << . . . Artık kim 
şeytanı ilarumayıp da Allah'a iman ederse o, muhak
kak ki kopması (mümkün) olmayan en sağlam kul
pa yapışmışdır . . .  » (216) 

Tağut'un manasında ihtilaf etmişlerd,Jr: Hz. Ömer, 
Hz. Hüseyin, Mücahid, Şa'bi, Dahhah, Katade, Süd
di gibi bazı kimseler: «Tağut, şeytandır.,, demişler. 
Ebu'l-Aliyye gibi bazılanı da <<Tağut sihirbazdır. >> de
mişler. Sa'id b. Cübeyr, İkriıne, İbnü Cüreye ve Refi' 
gibi bazılaırı da <<Tağut, şeytanlann, kalbierine ve 
dillerine ilham getirdikleri kahirlerdir. >> demişlerdir. 
Cabir b. Abdullah bu manada <<Cüheyne kabilesin
de, Eslem kabilesinde ve her bir kabilede bir tağut, 
yani bir kahin vardır. >> demiştir. (217) Zamalışeri ,,Bu 
isim şeytandan başkasına ıtlak edilemez, demiştir. 

(218) Taberi'ye göre doğrusu <<Tağut, Allah'a karşı 
tuğy·an eden herşey ve Allah'dan başka tapılan her
şeydir, ister insan, ister şeytan, ister put isterse daha 

214) B.akara, 25'6, 

2151 Tab., 3/13: RM , 3/13. 

2.16) RM., 23/2.52ı. 

2.17) Tab., 3/13. 

2181 İ.K , 1/355. 

- 51 -



başll::ra birşey olsun . değişmez.,. ( 219) Hz. Ömer'den 
şöyle rivayet varid olmuştur: , Tağut, cahiliyye insan
lannın p uta tapma çeşidinden olan bütün kötülükle
rine şamHdir. » (220) . Alü.si : ,,Q, sapıldığı sevkeden her
şeydir. » der ( 22 1) . İbnü Kesir de Alü.si ve Taberi gibi , 
bütün topl,ananları söyler. ( 222) 

Müşrikler, şeytana tanrılık mertebesi vererek 
Allah'la şeytanlar arasında bir neseb uydurdular: «Bir 
de onunla, cinler arasındıa bir hısımlık uydurdular. 
Andolsun ki bizzat cinler dahi aniann behemehal 
(cehenneme) ihzocen getirileceklerini (pek iyi) bil-

mişlerdir. Allah aniann isnad edegeldiklerinden yü
cedir, münezzehdir. »  ( 223) 

«Neseb,, in manasında ve ne olduğunda ihtilaf 
edilmiştir: Bazılan «Allah düşmanları Allah ile ib
lis kıardeştirler, diyorlardı ve bu şekilde bir hısımlık 
uydurmuşlardı . ,  diyorrlar. Diğer ba·zı kimseler de: 
«Araplar Melekler Allah'ın kızlarıdır ve cinler de me
leklerin zümresindendir. İblis meleklerin yaratıldığı 
şeyden yaratılmıştır.» diyorlardı . Ebü. Bekir Cr.a) -Oy
le ise anneleri kimdir? diye sormuştu, onlar da- Me

lekler, cinlerin ileri gelenlerinin kızlarıdır. Cevabını 

vermişlerdi. Yahudiler de onlar gibli -AHalı cinlerle 

evlendi onlard,an melekler oldu (haşa) . derlerdi. Ayet

teki nesebden murad budur.» demişlerdir. (224) Alılsi, 

ayetteki cinden muradın şeytanlar olduğu kanaatın-

21Hl RM., 14/ 137. 

2201 İ.K., 1/355. 

221.1 Saffat, 158/J 59 

2221 Tab., 23/6&: tK., 6/3�. 

223! RM., 23/151 

224 ) En'ftm, 100. 
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dadır. Mücahid ve İkrime «Oinnetten murad melek
lerdir.» demişlerdir. (225) 

1.\tfüşrikler Allah ile cinler arasında neseb uydur
makla dıa ıkalmamışlrar cinieni Allah'a ortak tutmuş
lardır: «Cinleri ona (Allah'a) ortak yapdılar. Halbuki 
bunları da o yaratmıştır. Bundan başka (ne dedikle
riniJ bilmeden onun oğuUaırı ve kızlan olduğunu da 
uydurup söylediler. Onun zıatı ise vasfede geldiklerin
den çok uzaktır, çok yücedir.» (226) 

Ayet, Allah ile beraber cinlere tapan müşriklere 
redd ola1rak gelmiştir. Eğer, müşrikler puta taptıkları 
halde nasıl cine taprlrar? denirse şu cevap verlilir: On
lar, şeytanların puta tapmaları hususundaki amirle
rine iteat ederek puta taparlar. Şeytan onların bu ta
pışlrarını süslü gösterir, dolayısıyla müşrikler şeytana 
tapmış olurlar. ( 227) 

Müşrilderin, İblisi ve tabilerini Allah 'a ortak 
koşmalan sırf bu şekilde d eğildL Cinlerin uluhiyyet 
ve rablığa ortak olduklaJnna da !inanıyorlardı. İbnü 
Abbas'dan nuzul sebebi olarak rivayet olunan şu ha
ber bunu gösteriyor: «Ayet, 'İnsanlan ve hayvanlan 
Allah yarattı, fakat vahşi hayvanları, yılanh:irı, ak
rebleri ve zararlı varlıklaın İblis yar:attı' diyen zın
dıklar hakkında m1zil olmuştur.»  (228) 

Allah Teala müşriklerin bu sraptklıklarına Kehf 
suresinde cevap verir. İblis ve zürriyetinin (229) değil 

2251 İ.K ., 3/71: RM., 7/214 , 7/241 ve 22/151 ve 23-40. 

226 1 RM., 7/24 1.  

2271 Tab., 15/1711 RM., 15/295. 

2281 Kelü, 51. 

2291 Sebe, 40-41.  
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yaratılışa ortak olmak, şahid bile ol,amadıklıaırını bil
dirir: «Ben ne göklerin ve yerin yaratılışında, ne ken

dilerinin yaratılışında onl,an şahid tutmadım. Sapdı

ranlan da <hiçbir zaman yaradışta) yardımcı edin

miş değilim.» (230) 

Kıyamet gunu, melekler de, birçok insaniann 

cinlere taptıklarını söyleyeceklerdir. ••Hatırla o günü 

Im <Allah) onlann .hepsini m�ahşerde toplayacak, son

ra meleklere: - Bunlar mı size tapıyorlardı? diyecek. 

<Melekler de) : - Sen'i tenzih ederiz, bizim yarimiz 

onlar değil sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı ve 

çoğu onlara iman edicilerdi. diyecekler.» (231 ) 

Resulüllah (as} 'dan bazı Kur'an dinleyen cinle
rin de itiraf ettikleri gibi bir takım kimseler cinlere 

sığınırlar. Demek, bu suretle onl,ann azgınlıklannı 

(şımarıklıklannı) artırmış1ar.» (232} İbnü Abbas'ın ri
vayetine göre: «Cahiliyye çağında bir vıadide gecele

yen insanlar korktuklarından: - Ey bu vadinin azizi 

olan cin, emrindeki sefihlerin şerrinden sana sığını·· 

nın. diye yüksek sesle bağınrlardı. Bunu duyan cin

lerin reisi böbürlen!ir ve cür'etlenirdi» Bu arapların 

ii.deti idi. (233} . Ki bu bir nevi tapmadır. 

Azgın şeytana itaat edenlere, Allah Teala kıya

met gününde, önceden verdiği emri hatırlatarak ayıp

layacaktır. . «Ey Adem oğuUan, şeytana tapm,ayın 

çünkü Ç>, sizin için <Rabbinizden) ayıran bir düşman

dır, bana ibadet edin, işte en doğru yol budur, diye 

2301 Cin, 6 

2311  T,ab., 2!1/68: .K., 7/131: RM., 29/85. 

2321 Yasin, ao. 
2.13-l RM, 23/40 
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size emretmediın mi?» (234) . :Allah' ın hatırlattığı bu 
ahid (emir) için: <<Resü.lüllah (as) 'ın lisanıyla olan 
ahidleşmedir.» diyenler, «AHah'ın ruhlar aleminde 
- Ben sizin rabbiniz değil miyim? diye yaptığı alırld
leşmedir.» diyenler olmuş, <<Allah'·a ibadeti emreden 
vahyin delillerinden ve ıaklın gücünden çıkan ah.id
leşmedir.» diyenler olmuştru. (235) 

D) CİNLERİN KE HANE T VE S İHİRLE 

ALAKALARI: 

İnsanları bütün devirlerde az veya çok meşgul 
eedn sihiır ve kehanetle cinlerin alakaları her zaman 
kabul edilmiştir, fakat bu kabul edişte ifrat ve te:frit
ten kurtulmak uniümiyetle mümkün olmamıştır. İşin 
doğrusunu Kur'an'dan ıanlamak en doğru yol olur. 

Al CİNLE R  G AYBI BiLE BİLİRLER Mİ? 
CİNLE RİN KE HANE TLE ALAK ALARI 

Gaybdan ve istikbalden haber verdiklerini iddia 
eden kimselere Kahin denir. Kahinierin yaptıklan bu 
işe de kehanet denir. Kahinle!fin cinlerle çok sıkı mü
nasebetleri vardır. Kur'an bunu beyan eder: " my 
müşrikler) şeytanların kimler üzerine indiğini size 
haber vereyim mi? ben. Onlar her günahkar yalan
cının tepesine inerler. Onlardır ·ki (şeytanlara) ku
lak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar.» (236) 

K ureyş m üşrikleri cinlerle kahinler arasındaki 
bu yakınlığı biliyorlardı. Onun iÇin Resülullah Ca.s) 
hakkında : «Muhammedin cin dostları vıar. O cinleır, 
------ ---· 

2341 Şu',ara, 22lr-223. 

2351 RM., 19/132. 

2361 Şu'ara, 2101212. 
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hakiniere haber verdikleri gibi Muhammede de gay
bi bildliriyorlar.» demişlerdi. Allah onların bu iddülla
rına red olarıak (237) «Ü kur'anı şeytanlar indirmedi. 
Bu onlara hem yıakışmaz, hem onlar (buna esasen) 
güç yetiremezler. Şüphe yok ki onlar (meleklerin sö
zünü) tşitmekten kati sU!rette azledilmişlerdir.» (238) 

Kur'an'da hicr, Saffat ve Mülk surelerinde sema
nın şeytaniara karşı muhafaza edildiği onların dost
ları kahintere semadan haber ç,almaktan men olun
dukl:aırı beyan olunmaktadır: «Andolsun, biz gökten 
burçlar yıa.pmış, onları (ibretle) temaşa edenler fiçin 
süslemişizclir. Biz onları taşlanan (sürülen, koğulan) 
her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden 
(şeytan vıcırdır ki onun ardından da (bakanların) 
apa.çık (gördüğü) bir ateş parçası düşmektedir.,, ( 239) . 

«Hakikat biz (size en yakın göğü bir zinetle yıldızlar
la (donatıp) süsledik. (Onu iteatten çıkan) her müte
merrid şeytandan koruduk ki onlar Mele-l A'la'ya 
kulak verip dinleyemezler, her yıandıan koğularak atı
lırlar. Onlar için (ahirette de) a!I'dı arası kesilmeyen 
bir azab vardır. Meğer ]ti (içlerinden) bir çalıp çar
panı olsun. Fakat onu da delip geçen bir alev takib 
etmiştir. >> (240) «Andolsun ki biz yere en yakın olan 
göğü kandillerle donattık. Bunları şeytaniara da atış 
yapdık ve onlara çılgın ateş azabı hazırladık.,, (24 1 )  

İbnü Abbas şöyle demiştir: <<Şeytanlar haber çal
mak için fevç fevç göğe yükselirler. Mütemerrid olan 

237) Hicr, 16- LS. 
233J sarra.t, 6--ıo 
2391 Mülk, s. 
240) Tab., 14/ lJ. 
2411 RM., 14/:!3. 
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şeytan gurubundan aynlarak daha yükseklere çıkar. 
Ona şihab atılır, atılan şihab ya alnına ya böğrüne 
ya Allah'ın dilediği başka bir yanına isabet eder ve 
onu yakar. Yana yana ·aırkadaşlarının yanına gelir ve 
çaldığı haberi onlarıa bildirir. Onlar da kahin ka;rdeş
lerine gider gökten çalınan habere kat kat yal•anlar 
katarak ona bildiriler. O kahin o haberleri halka bil
dirdiğinde içindeki dağırusuna şahid olan halk o doğ
ru 1le beraber şeytanın getirdiği birçok yralanı da doğ
rular (�ahinin her söylediğini doğru sarurl . (242) 

İbnü Abbas'dan gelen bir başka rivayete göre: 
«Şeytanlar, meleklerden gizlice birşeyler dinlemek 
için birbirlerinin sırtiranna binerek dünya ı:;emasına 
kadar yükselirler . . .  » (243) 

Sahiheyn'de Hz. Aişe'den gelen bin :ııivayette: «Ba
zı kimseler ResuluHalı (a.s) 'a kahinierden sordular. 
ResuluHalı (a.s) : -Onlar hiçbirşey değildirler. buyur
du. 'Frakat Ya Resulullah, bazan birşey haber veriyor
lar, dedikleri gibi çıkıyor, dediler. Resuluilah (·a.s) şu 
cevabı verdi : -0 doğru çıkan cinnin yüzlerce yalanla 
beraber (kahin) dostuna fısıldadığı şeydir.» (244) 

Buhari'de Hz. Aişe'den gelen bir başıka rivayette 
de Resuluilah (a.s) şöyle buyunnuştur: «Melekler bu
luta inerler de gökte kaza ve hükınolunan Cistikbale 
ait) bazı şeyleri (kendi aralarındal görüşürler. Bu sı
rada şeytanlar (bu havadisi) kulak hırsızlığı yapar
lar. C İşittiklerini de) kahiniere gizlice ulaştınrlaır. Bu 

2421 Buhaıi, 3/12, Müslim, 4/1750. 

2431 Buhara 3/1�. 

2441 Buhari, 3/92. 
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haberlerle beraber yüz nerce) yalan da 'kendiliklerin
den uydururlıar."  (245) 

Yine Buhari'de Ebu Hureyre'den ırivıayet olunan 
uzunca bir hadiste ResUluilah (a.s) şeytanlada Ka,.. 
binierin durumunu şöyle beyan eder: «Cenab-ı Hak 
gökteıki meleklere .bir emrin infaz olunması için hük-' 
m ettiği zaman Allah Tealf.t'nın - düz bir taş üstünde 
(hareket ettirilen zincir (sesi) gibi (mehabetliJ olan
bu ilahi hükme melekler tamamıyla inkıyad �derek 
(kQII"kuyla) kanadlannı birbirine vunırlar. Gönülle

rinden bu korku gidince de melekler, Cebrail ve Mi
ka.il gibi mukarrebin meleklerine -Rabbınız ne söy
ledi? diye sor-arlar. Mukarrebin melekleri -Allah'm 
söylediği hak sözdür, diye A1lal1'ın hüküm ve takdiri
ni bildirirlor ve : Allah yüced[r. Allah büyüktür, der
ler. Bti suretle kulak hırsızı şeytanlar Allah'ın o emir 
ve takdirini işitirler. O sırada kulak hırsızı şeytanlar 
(yerden göğe kadar) birbirlerinin üstünde (zincirle

me) diziimiş (ve ff{ulak hırsızlığına hazırlanmış) bu
lunurlar. Şeytanlar bu vaziyette ıiken bazan melekle

rin muhaveresini işiten en üstdeki şeytana bir ateş 

paxçası yetişip altındaki şeytana o haberi işittirme

den onu yakar. Bazan da ateş erişmeyip altındaki 

şeytana halıeTi verir. O da altındakine vererek bu su

retle haber ta yere kadar ulaşır ve sahlirin ağzına ve

rilir. Şimdi sahir o hiaberle beraber yüz yalan uydu

rup Chal'ka söyler) ve emr-i ilahi yer yüzünde tahak

kuk edince sahir doğru çıkmış olur, ve ondan bu ha

beri işiten halka -Nasıl size vaktiyle şöyle şöyle ola

cak diye bunları birer birer haber verınedim mi? Gör-

245l Tab., 23/25. 
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dünüz ya sahirin göktüzünden !işittim dediği sözünü 
lıa:k ve doğru buluyoruz, derler." (246) 

.İbn-ü Abbas'la beraber biT gurup sahabeden ri
vayet olunan haberde şöyle gelmiştir: «Bir gece Ret;ü
lullah (a.s) ile oturuyorduk birden kayan bir yıldıza 
şahid olduk. ResüluHah -Şu kayan yıldız haklunda ne 
diyorsunuz? diye sordu. -Ya bir çocuk doğdu veya bir 
kimse öldü. Bir mülk doğdu veya bir mülk doğdu. O 
yıldız onun için kaydı. dedik ResüluHah (as) : -Öyle 
zannettıiğini gibi değil. Fakat, Allah semaya bir şey 
hükmettiği zaman Arşı yüklenen melekle!r teal:ıih 
ederler, onlann tesbihine karşılık altlarındaki me

lekler de tesbih ederler. Böyle sema meleklerinin tes
bihine kadar sürer.�ema melekleri bir üstlerindoki 
meleklere;: -Niçin tesbih ettiniz? diye sorarlar. Onlar 
-Bilmiyoruz, yalnız bir üstümüzdeıki meleklerin tc�s
bihini işittik biz de tesbih ettik. Fakat onlara bunu Bo
racağız, derler. Bu konuşma arş meleklerine gelene 
kadar devam eder. Arşı yüklenen melekler: Allah 
Teala şöyle şöyle hükmetti diye altlarındaki melekle
re haber veirrler. Bu haber veriş sıra ile dünya sema
sı meleklerine kadar ulaşır. Cinler, işte dünya serna
sı meleklerine söylenirken kulıak hırsızlığı yaparl ar 
ve çaldıklan habere vehimler katarak insanlardan 
dostlarına ulaştınrlar. O insanlar da bunu haber ve
rirler. Bazısı doğru bazısı yalıandır. Cinler şihabla vu
rulana kadar buna devam ederler �o kayan yıldJ.z 
cinne atılan ş'ihabtır.l) (247) 

Bu habere göre, kahinler söylediklerinin çoğunda 
yalancıdırlaır. Ayette de geçen «Çoğunun yalancı,, ol-

2461 RM., 19/ı39�140. 

2471 Muliaddime, l/244-250. 
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ması, «Sözler» yönündendir. «Kahinler,. ciheti ile de
ğildir. Öyle �abul edilmemiş olsa, bunun neticesinde 
bazı kabıinierin doğru sözlü olması manası çıkar ki 
bu yanlış olur. 

Kahinierin sözlerinin çoğunun niçin yalan oldu
ğunda ihtilaf vardır. Denildi ki «Bu durum Resului
lah Cas) 'ın peygamberliğinden sonra olmuştur. Bi' set
ten sorıra şeytanlar gökten men olunmuşlardı. Bi'set
ten önce ise şeytanla.r, meleklere haber verilen gay
ibyyatı bütün işitebiliiyorlardı. Çünkü o zaman gök
ten haber dinlemelerine mani olunmuyordu. Fakat o 
zaman da muhtemelen ya kıahinlerin anlayış hatala
rından ya da şeytanların meleklerden işittiklerini ha
talı anlayıp aktarmalanndan dolayı gıaybden haber 
olaTak verilenierin çoğu, ayetde ifade oluhduğu gibi, 
yalan oluyordu. «Şu da varki bi'setten sonra, şeytan
l;arın gökten çaldıkları haberleri kah1inlere ulaştıra
bildi kleıri herkesin kabul ettiği bir görüş değildir. (248) 
Az sonr'a göreceğimiz gibi bi'setten önce de şeytanla
rın gayba dı:.tiır her haberi öğrenemediklerini bildiren 
alimler de vardır. 

İbnu Haldun «Mukaddime,, de kehanetin, kahi
nin şahsi hususiyetleriyle alakasından bahseder. (249) 

Şeytanlardan, gökten ıaz bir parça haber çalanın 

çaldığı haberi dostlarına ulaştırmadan hayatını kay
betttğini iddia edenler vardır. Saffat suresindeki «Fa
kat onu da delip geçen bir alev takiyb eder.» ayetini 
bullla delil göstermişlerdir. Amıa, ayetteki şihabın 
Calevin ) o şeytanlan sağ bırakmaması pek kabul edil

memiştir. Delip geçen şihabın şeytanı öldürmesli muh-

2451 RM ,  1�/141., 
2491 Tab ., 23/26 
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temel olduğu gibi, bunun kovmak ve zorlamak için 

olması da en az o kadar muhtemeldir. Rivayetler de 

şeytıanlıann sağ kaldıklarını göstermektedir. Açıktır 

ki, ayetlerin zahirt, şeytanların kıyamete 1\:ada:r kesin

likle gökten men olunduklannı gösterir. Resülullah'ın 

doğumundan önce de durum bu idi. Yalnız, Resuluı

lah (ıa.sl 'ın doğumçlan sonra bu iş şiddetlenmiştir. (250) 
Zühri «Cahiliyye çağında da yıldızlıar kıayardı. Re

sülullah (a.s) 'a peygamberlik geldiği zaman bu çok 

artmıştır.» der (251) İbnü Abbas da şunu demiştir: 

«Şeytanlar İsa (a.s) doğana kadar gökten kov:alan

mıyarlardı. O doğunca sadece üç semadan koğuldu
lar. Resülullah (a.sJ doğunca da bütün semalardan 

men olundular. '' ( 252) 

Şihabın şeytanı kovalamasının mahiyetinde alim

lerin ihtilafı olmuştur. Hasan Basri de içlerinde bu
lunduğu bir gurup alim «Şihab kovaladığı şeytanı 

öldüM.>> demişlerdir. ( 253) İbnü Abbas «Şihab kova

ladığı şeytanı yakar, yaralar ve sakıat eder.» demiştir 

ki bu görüşte olanlar çoktur. ( 254) 

«Şihab>> aslında yanan ateşten yayılan ışıktır. 

Ayetteki «Şihab,, dan kıasıd ise havada kayan, yıldız 

gibi görünen şeydir. Şihab, gökleri süsleyen yıldızla

rın. bizzat kendisi değildir. Çünkü yıldız yerinden düş
mez. Öyle olsaydı semanın süsü bozulurdu. Sonra, 

eğer gökten haber çalmaya uğraşan şeytanlar yıldız

larla kovalansraydı, dunyadan daha büyük olan yıl-

2501 RM , 14/28. 

2Sll RM., 14/23. 

2521 T.ab.,14/ll. RM.,14/23. 

2531 RM , 23/81 .  

254) RM., 14/23. 

2551 RM., 14/23-25, 
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dıziarın dünyaya düşmesi ve yerin yıldız parçalaiiyl 
la kaplanması gerekirdi. Böyle olmadığını müşahede 
etmel{teyiz. (255) 

Bazı kimseler de: «Şihab, isabet eden şeyk:'tnlar
dan denize düşen timsah olur.» demişlerdir ki bu söz 
kıyınet ifade etmez. (256) 

Allisi Razi'den naklen bazı suallerin cevabını ver
miş: ''Nasıl olur da şeytanlar, kendilerinin binlercisi
nin, haber çalma uğruna şihablıarla yandıklarını gör
dükleri halde bu işten imtina etmezler, diyenlere ce
va,ben -Kader gelince göz görmez. Allah onlardan 
bir kısmının azgınlıkları ve sapkınlıkları yüzünden 
yanmalarım takd:irr' etmişse o mutlalm olacaktır, de
nilir . . .  Şeytanlar nasıl olur da ayette -Gözünü sema
ya çevir, hiç bir gedik görebiliyonnusun? (millk-5J 
diye bildi:ı;ildiği halde, beŞyüz senelik mesafeyi geçip 
sems,ya nüfuz edebiliyorlar? O zaman ayetin aksine 
semanın futurlu olmıası gerekmez mi? diyenlere: -Beş
yüz senelik uzaklık yerle sema arasındadır. Feleğin 
tavanı ise bu kadaır mesafe değildir, denilir . . .  Şeytan-
lar ateşten yaratılmıştır. Şihab da ateşdir. Ateşle ate
şi koymak nasıl olur, mümkünmüdür. Olsa olsa .böy
le o şeytan ateş şihabla takviye edilmiş olur . .  ? diyen
lere : -Ateşden daha kuvvetli ateş vardır. Daha kuv
vetli olan daha az kuvvetli ateşi yokeder. denir . . .  Eğer 
şeytanlar gayb baberlerini kahiniere aktarıyorlarsa, 
niçin müslümanların sırlannı kafirlere (müslüman

lara onlar vıasıtasıyla zarar vennek gayesiyle) ulaş

tınnıyorlar? diyenlere: -Onları gökten bir parça da 

olsa haber çalmaya Allah muktedir kılmaktadır. Mü-

2.56} RM;., 29/9. 
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m!inlerin sıdanm kafirlere ulaştırmaktan onlan a.ciz 
bırakan da Allah' dır, denilebilir. (257) 

Selef bu hususlarda biTşey söylememiştir. ( 2.'58 ) 

Şeytanlar bu dünyada böyle şihablarla cezalan
dırıldıkları gibi ahirette de çılgın ve alevii ateş azabı
na çaptınlaaaklardır. ( 259) 

Resü.lullah'ı Kur'an okurken dinleyen cin taifesi 
şu itirafda bulunmuştu: «Biz ciddi bir şekilde göğe 
erişmek istedik, fakat onu sert bekcilerle ve (yakıcı) 
şihablarla doldurulmuş bulduk. Halbuld haJüyketen 
biz (bundan evvel haber) dinlemek için bazı kwım
larında oturncak yerler (bulup) oturuyorduk. Fakat 
şimdi kim dinieyecek olursa kendisini gözetip duran 
bir şihab (karşısında) bulunuyor. Doğrusu biz, yer
deki kişilere şer mli mmad ediliyor, yoksa Rableri on
lar için bir hayır mı irade ediyor, bilmiyoruz.» (260) 

İbnü Zeyd'den rivayet olunduğuna göre: «Sema
ya haber hırsızlığına giden cinler, semanın bekciler
le dolu olduğunu görünce geri dönüp İblise : -Sema:
dan kesinlikle men olunduk, dediler. İblis onlara, 
-Semanın bu şekilde muhafazası ancak d.ki şeyden 
biri sebebiyle olur. Ya Allah'ın yeryüzündekilere 
.azab murad etmesi veya salih salih ve yol gösterici bir 

peygamberin gelmesi sebebiyle olur. >> dedi. Cinler o 

zaman, �ayette geldiği gibi derler. (261)  

257) RM.29/l0 

258) Cin, 8-10. 

259) Tab., 26/20 ve 29/70. 

2()0) 1.K., 7/133. 

281 ) Müsliin, Tinnizi, 5/453 Nesru, 2/158. 
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Cinlerin «Şer mi murıad ediliyor.» diye meçhul . fiil1· 
ifade etmeleri ifadedeki edeblerindendir. Şerden bah

sederken onu failinden gayrına, hayırdan bahseder
ken Allah'a izafe ediyorlardı. (262) 

Burada Kur'an'da beyan edildiği üzere gaybı 
Allah' dan başkıa kimsenin bilerniyeceğini hatırlamak 
gerekir. Bilinebilenler Allah'ın müsadesi ile olmakta
dır. 

bl CİNLER.İN SİHİRLE ALAKALARI 

Kura'n'da Resuluilah (a.s) 'ın şahsında bütün 
müminlero bazı şerleırden Allah' a sığınmalan emre
dilir. Müslim, NesfLi ve Tirmizi'nin rivayet ettikleri 
hadislerde Resiılullah Ca.  s) 'ın «Bu gece bana, daha 
öncekilere hiç benzemeyen ayetler nazil oldu.» (263) di
ye belirttiğ·i surede Allah Teala buyuruyor ki : De ki 
Sabahın Habbine sığınırım, yarattığı şeylerin şerırin
den, ksTanlığı çöküp hasdığı zaman gecenin şerrin
den, düğümlere üfüren (nefes) lerin şerrinden ve ha
sed edenin, hasedi (ni beli) ettiği zaman şerrinden . . .  " 
(264) . Sığınılan şerlerden biri de «Sinir yapmak için ip 
düğümlerine üfleyen sihirbazlann şerri'' (265) dir. 

Bu ve bundan sonraki surenin nuzul sebebi ya
hudilerin Resuluilah (a.sJ 'a sihi.r yapmalan idi (266) . 

Nesai ve imüın-ı Ahmed 'in Zeyd b. Erkarn'dan riva
yet ettiklerine göre: «Bir yahudi Resuluilah (a.s ) 'a 
sihir yapmıştı. O bundan dolayı günlerce I"ahatsızlık 

2G2) Fellık, l-5. 
26:ll Tab.,  30/227: i.K., 7/42: RM30 232. 

264) RM., 30/278 

265) Nesai, 'J/ll3. 

260) Bulıiı.ri, 2/144. 
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geçirdi. Sonra Cebrail gelip: -Bir yahudi sana sihir 

yaptı ve seni büyülemek için ipe düğümler attı, o ip 
falan kuyudadır. Oraya bir adam göndertip o ipi ku

yudan getirsinler. dedi. Resuluilah (a.s) öyle yapdı, 

sonrıa ipteki düğümleri çözdl.i. Resuluilah (ıa.s) bağ
dan kurtulmuş gibi ayağa kalktı. Bunu o yahudiye ne 

söyledi ne yüz ifadesiyle belirtti.» (267) 

Buhari'nin Hz. Aişe'den rivayet ettiği hadiste : 

«Resuluilah Ca.s) 'a sihir yapılmıştı. Öyle olmuştu ki 
hanımıanna yaklaşmadığı halde yaklaştığını zanne

diyordu tSufyan b. Uyeyne'nin dediğine göre bu sih
rin en tesirli şekliydU Resuluilah buyurdu ki : -Ya 
Aişe, biliyormusun, Allah, öğrenmek istediğim şeyi 

bana bildirdi. İki adam geldi biri baş ucuma biri ayak 
ucuma oturdular. Başımdak1 diğerine sordu : -Bu ki

şiye ne olmuş? diye, öbürü : -Sihirlenmiş, dedi. O yine 
-Ona. kim sihir yapmış, diye sordu. Diğeri : -Yahudi

lerin Benu Zerik kabilesinden münafık Lebid b. A'saın 

isimli adam dedi. -Ne üzerine yapmış? dedi. -Tarak 

ve saç tarantısına yaptı. cevabını verdi. O diğeri yine 

sordu ..:Nerede? .. -Zervan kuyusunda taşın altında. 

cev,abını verdi . . .  » (268) 

Bu rivıayetleırden görüyoruz ki bir büyü gerçeği 

var. İbnu Haldun «Mukaddime,, de sihrin hakikat ve 

keyfiyetinden u:z;un uzun bahseder. (269) Ahmed Bulıl

si de kitabında Büyü nedir? diye açtığı kısımda, sih

rin özüpün cinlere dayandığını ve bunu bugünkü bi

linen bazı ilmi hakikatlarle izahının mümkün oldu

ğunu anlatır. (270} 

269) Balmra, 101-ı02. 2671 Mukaddime, 311-18. 

2701 Tab., 1/352: İ K., ı/324: RM., 1/3:W 3681 Ruh-İnsan-Cin, ı39. 
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Bruk!a.ra suresinde sihrin şeytanlada alakası ve 
bilhassa yahudileıin bununla meşgul oldukları bildi
rilir : «Onlnıra ne zaman Allah katından - nezdlerinde
ki (kitabı) tasdik edici (ve doğTultucu) - bir peygam
ber geldiyse kendilerine kitap verilen ( o  kimse} ler
den bir gfırüh sarrlü onlar (hakikıatıJ bilmiyorlarmış 
gibi Allah'ın kitabını sırtlarını arkasına atmış (on
dan yüz çevirmiş) diır. Şeytanların, süleymarun mülk ( ü 
saltanat ve nübüvvetin) in aleyhine uydurup ta'kib 
ettikleri şeylere (yalıanlara) uydula-r. Halbuki Süley
man asla kafir olmadı, fakat şeytanlar kafirdirler ki 
insanlara �ıihri ( büyücülüğü) ve Babil'deki i'ki mele
ğe, Barut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı.» 
(271 ) 

Ayette bildirilen gürüh «Resıllullah zamarnn
daki bir kısım aJ.ı.im yahudilerdir. Bunlar Süleyman 
(a.s) zamanındaki yahudilerdir diye zannedenler ol

muşsa da pe'k doğru değildir. (272) 

Yahudiler, kitabiarı Tewat'ta Resuluilah (as) 'm 
geleceğinin müjdelendiğini görmüşlerdi. Onlar, Re
sülullah (a.s) 'a bu Tevrat'�a muhalefet ediyorlardı. 

Tevratı ileri sürdüklerinde hep mağlup oluyorlardı. 

Çünkü Tevırat Kur'an'ıa muvafık geliyordu. Bundan 
dolayı Tevratı, sanki ondakileri bilmiyorlarmış gibi 

arkalarma atıp sihir ile Resıllüllah Cas) a karşı mü
cadele ediyorlaırdı. (273) 

«Siihir» aslında üçüncü bab'dan mıasdardır. Sebe
bi gizli ve latif olan şey için kullanılır. Bundan mu
rad, hari'kuh ide olmadığı halde, barikulade gibi aca-

27JJ Tab.,  1/352-353: i K., 1/234. 

272) RM:., !/338-339: Hak Dini Kur'an Dili, 1/441-445. 

273) Hak Dini Kur'an Dili, 1/445. 
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ib biır şeydir. Sihirde de eğitim caridir. Sihri elde et
mek için, kötülükleri işleyerek şeytana yanaşmak
tan yardım uınulur, şirk ifıacle eden sözler söylenir, 
şeytan öğülür, yıldıza tapmak gibi şeyler yapılır. Ben
zeri kötülüklerle, şeytana, pislikte, fenalıkta ve şerde 
uygun olan kişi şeytanın yardımını temin eder. Şey
tan ancak sözü, işi ve inanışı kendine uygun olanla
:rıa yıardım eder. Bu durum ile sihirbaz Nebi ve veli
den aynlır . . .  Sihrin birçok çeşidleri vardır. (274) 

Sihrin çeşidleri iki kısma ayrılır. Bir kısmı sırf 
yalan ve aldatma üzerine bina edilenlerdiir. Diğerleri 
az çok bazı hakikatlada kanşık olanlardır. Sihir ha
yali hakikat zannettirecek b!ir vechile beşer ruhu 
üzerinde aldatıcı bir tesir icra eder. Fakat her sihırin 
haktki tesirden büsbütün uzak olduğu iddia edilme
melidir. Yukarıdaki ayette buna işaret vardır. Ayet
te görüldüğü gibi şeytanlar sırf kendi uydumukları 
S'lhıri insanlara öğretiyor değillerdi. İki meleğe gön
derilen sihri de öğretiyorlardı. Onun için biraz haki

kat payı var. (275) 

Mutezile ile Ehli sünnetten Ebu Cafer el-İstın%.ba
zi, sihrin hakikatı olmadığı, onun bir aldatma oldu
ğu görüşündedirler. Mutezile, sihirbazın bazı şeylere 
muktedir olduğunu iddia edenleı.ri de küfürle itharn 
eder: «Böyle kabul edilse peygamberlik yolunun tı
kanması gerekirdi.,. demişlerdir. Bazı muhakkikler, 
buna karşı, sihirle mucizenin farkım beyan etmişler
dir. Mucize, sihıin aksine bir meydan okuyuş i çin
dedir. Peygamberirk iddi-asında bulunan yalancı 
meydan okuyama.z. Sihir öyle değildir. (276) 

274) RM; '  1/339. 
275) RM., 1/339. 276) Tah., 1/354-357. i.K , 1/234-2::18. 
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Sihrin tatbikinin küfür kabul edilmes:i yaygın
dır. Hatta Taftazani: «Bu hususta aksi iddia edilemez., 
demiştir. (277) Şeytanlar ekseriyetin küfür damgasım 
vurduğu sihri Süleyman (as l a  bulaştırmak isteıniş
lerdir. Bu hususta birçok rivayetler vardır. Bu !I"'iva
yetlerin israili olma ihtimali büyüktür. Onun için 
biz onlıarı almadık . (278) 

AHalı Tea.la, yahudilerin iddia ettiğinin aksine, Sü
leyman Cas) a rüzgarla berıaber cinleri de musahhar 
kılmıştı, �roksa onun sihirle alakası yoktu: «Süley
ma'a şiddetle esen rüzgarı Cmüsahhar kıldık ki,)  bu 
kendisini içerisinde (feyz-ü) bereket verdiğimiz ye
re onun emriyle akar götürürdü. Biz hecrşeyi bilen
lerin. Şeytanlardan onun için denize dalan ve bundan 
başka i:;ı Uor) görecek olan kimseleri de (teshir) etdik. 
Biz onlmın nigelıbanıydık.» ( 279) 

Şey tanlar, akıl sahibi varlıklar olup ıa,tif ateşten 
yaratılmışlardiT. Latif cisim sahibi varlıkların, ayet
te bildirilen meşakkatli 1işlere güç yetirmeleri uzak 
bir ihtimal değildir. Mesela, Rüzgar da latiftir ama 
en ağıır cisimleri yerinden oynatabilir. ( 280) 

Sonra, Allah Teala, bu cinleri, kötülüğe tevessül 
etmemeleri için, Süleyman (as) ın eline ve hükmü al
tına veırmişti. Bu sayede hiçbiri ne Süleyman (as) a 
saldırmaya, ne onun emrinden uzaklaşmaya cesaret 
edemiyordu. Süleyman (as) onlardan dilediğini ser
best çalıştırıyor, dilediğini habs ediyordu. (28 1 )  «Şey
tan.ları (onlardan) her bina ustasını, her dalgıcı, (yi-

2111 Enbiya, ı:ıı-a2. 

2781 RM., 171'79 
279) İ.IC, 4/579. 

2801 Sad, 3ti-31l 
28ll P.M., 23/203 . 
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ne onlardan) bukağılarla bağlıanmış olan diğerleı�ini 
de (emrine ram ettik. )  •• ( 282) 

Süleyman (as) bazılarına göre denizden ilk tncl 
çıkarttırandır. Dalgıç cinler vasıtasıyla süs olacak 
şeyleri (283) , incileri, cevherleri ve ancak denizde bu
lunabilecek nefis şeyleri (284) çıkarttırırdı. 

El-Hafaci'ye göre : uAyet, Süleyman Cas) 'a ram 
edilen şeytanların iki kısım olduklannı ifade eder. Bir 
kısmı, Süleyman (as) 'ın çeşitli işlerde çalıştırdığı şey
tanlar, bir kısmı da birbirlerine zincirlerle, şerlerine 
mani olmak için bağlanmış azğın şeytanlardır. (285) 
Bunlar, iş ve bina yapmaktan çekinen asi şeytanlardır. 
(286) Birinci kısım O'nun istediğini yapariardı : «Önün
de Rabbinin izniyle iş gören bazı cinler de vardı. İçle
rinden kimi bizim emrimizden ayrılıp saparsa ona 
çılgın azabdan tatdırırdık. O, kalalıardan, heykeller
den, büyük havuzlar gibi çanaklarrdan, sabıt sabıt 
kıazanlardan ne dilerse kendisine yapar}ardı . . .  » ( :�87) 

Ayette de geçtiği gibi iteat etmeyenler ekseri mü
fessirlere göre, ahirette de cehennem azabına müste
hak olurlar. (288) Bazı ıivayetlere göre, Süleyman 
(as) kendisine karşı gelen cinleri yakardı. Ateşten 
yaratılan cinlerin ateşte yanması imkansız değildir. 
Çünkü cinlerin .bütünü ateş değil, onu meydana ge
tiren unsurlardan en fazla nisbetle olanı ateşdir. (289) 

282) İ.K., 6/66 

283l RM., 23/203. 

284l i K., 6/66. 

285) Sebe, 12-13. 

28ôl Tab ,22/43: RM., 22/118. 

287) RM., 22/118. 

2881 Tab., 22/48·-49: RM., 221118. 

289) Tab. 22/49 
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Cinler Süleyman Cas) 'a milirablar yıapıyorlardı. 
Mihrab mescidlerin, evlerin ve namazgahla.ırın gırış 
yeridir. Bundan murad, saraylar (İbnü Zeyde göre . . )  
meskenler, CMücahide &'Örel mescidlerdir. (290) 

Hem bu cinler O'na ağaçtan, camdan (29i )  ve 
merrnerierden heykeler yaparlardı. Dahhak, hayvan 
heykelleri; Zamahşer:i , meleklerin, peygamberlerin 
ve salih ldmselel·in resimlerini yaptıklarını ve bu re
simleri, insanlar görsünler de onlar gibi ibadet etme
ye uğraşsıruar diye, ibadethanelere asarlardı diye 
söylemiştir. (292J . 

Ayetin metninde geçen «Temasil (heykeller) » in. 
kurt gibi zararlı hayvanlwrın, zararlıanndan korunu
lan, büyülü resimlerin olduğu söylenmiştir. Bir de, 

dinimizde caiz olduğu gibi, ağaç ve başsız hayvan 
resimleri olduğu da söylenmiştir. (293) 

Cinlerin, Süleyman (as) 'a yaptıklmı. kazıanlar 
dağlar kadar büyüktü. <Bundan muırad, kazanların 
fevkalade büyük olduğunu ifade olsa gerek, Allelıu 
a'lem) . Ve yerinden oynamazdı . (294 ) . 

Süleyman {as) 'a  müsabhar kılınan dinler O'nun 
ölümünü anlayamamışlardı. Böylece de onların gay
bı bilmedikleri ortaya çıkmıştı: «Sonra biz ona ölüm 
hükmünü infaz edince de (dayandığı) asasını ye
mekte olan ağaç kurdundan ba]ka birşey onun ölü
münü onlara göstermedi. Bu suıretle yere kapanıp yı
kıldığı zaman besbelli oldu ki eğer cinler gaybı bil
miş olsalardı öyle horlayıcı bir azab içinde kalıp dur

maz.lardı . ,.  (295) . 

29()1 RM., 221 us. 

2!Hl RM., 22/119. 

2921 Tab., 22.149: R-M,., 22/119 

293) Sebe., 14. 

ZM) N€ml, 17. 

295) Nemi, 38-39 
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Allah cinleri Süleyman (as ) 'a öyle musahhar kıl
mıştı ki, onlardan ordular bile topluyordu: «S üley
manın cinlerden, insanlardan, kuşlardan orduları 
toplandı. İşte bütün bunlar { onun etrafında) zapt 
v e  idare ediyorlardı.» (296 ) . 

Ordusunun içinde ifrit cinler vardı: « ( Süleyman) 
dedi: - Ey ileri gelenler onun CBellns'ın) tahtım, 
kendileı'inin bana müslüman olarak gelmeleri:nden 
evvel, hanginiz bana getirirr'. Cinden bir 1frit: -- Sen 

makamından kalkmadan ben onu sana getirirlm. Ben 
buna karşı herhalde güvenilecek bir kuvvete mali
kim. dedi . . .  , (297) . 

Cubba.i, İbnü İshak ve İ bnü Vehb ıa.yette geçen 
ifrit cinnin isminin «Küzen, olduğunu söylemişler
di. (298) . Cinlerin bu dEı.hi reisi, Sebe' melikesinin 
tahtındaki cevherleri, hiçbir şeyine ihanet etm eden 
get:ireceğine teminat veriyorrdu . (299) . Ebu SrLlih' e  
göre: « Ü  adetBJ dağ gibi idi . >> (300) . 

E - CİNLER VE KUR'AN-I I\:ERİM 

al Cinlerin Mükellefiyetieri ve Resülüllalı (asl ·
dan Kur'an Dinlemeleri : 

Allah Teala, şu ayette, cinleri niçin yarattı,ğun 
bildirmiştir: <<Ben cinleri de insanlan da (başka bir 
hikmete binaen değil) ancak bana kulluk et�linler 
diye yarattım.» (301) . 

Ayetin tefsirinde ihtilaf olunınuştu «Ba zıları 
ayeti şöyle anlaınışlardır: Cinlerin ve ins<�mlann sa 'id 

2!}61 Tab.,  19/102. 

2fl7l Tab., 19/101 -102: İ.K., 5/235. 

298) İ K., S/235. 
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olanlarmı bana ibadet etmeleri için, şaki olanlanm 
da bana karşı günah işlemeleri için yarattım.>> Diğer
leri de şöyle anlamışlardır: «Cinleri ve insanlan em
rimi tutsunlar, ibadet etsinler, diye yarattım. '' Doğ
rusu bu son anlayıştır. Zeyd b. Eslem de: «Allah cin
leri ve insanları şakilik ve sa'idlik üzere yaratmıştır. » 
d e m i ş t i r  (302) : Dahhak'a göre ıayetteki cin
lerden nıurad, mü'min olan cinleırdir. (303) . Cinler 
insanlardan önce yaratıldığı için ayette de önce ya
ratılmış oluşlan gibi önce anılmışlardır. ( 304) 

Bu ayete göre, cinler de insanlar gibi ibadetle 
mükelleftirler. Bilindiği üzere teklif alul ve şuur sa
hibi varlıklara yapıhır: «Cinler de akıl ve şuur sahi
bidirler. Cin suresindeki ayetlerde onların sözleri 
ruaklolunurl:en, <<Dediler, ima.n ettik, şirk koşmayız.» 
gibi ifadelere rastlarız. Halbuki, söylemek, iman et
mek, Allah'a. şerik koşmamak vb. ancak konuşan dü
şünen ve idrak eden mahluklann işidir. Demek olu
yor ki, bütün bunlar cinlerde var. » (305) . Öyle ise 
önlar da mükelleftirler. Nitekim Allah kıyamet günü 
insan kafirlerle beraber cin kafirlerini de hesaba çe

keriken gönderdiği peygamberleri hatırlayacaktır: 
<<Ey cin ve ins cemaatı, içinizden size ayetlerimi nal(
l eder, bugününüzün gelip çatacağını inzar ile haber 
verir peygamberler gelmedi mi size?. -Ey Rabbimiz, 
diyecekler, nefislerimize karşı şahidlik ederiz . . ,, (306) 

Müfessiı-ler bu ayet sebebiyle,  cinlerden peygam
ber gelmemesi mevzuundıa ihtilaf ettiler. Bazılan : 

---- -- --·-

�'021 RM., 2'7 /2fJ. 
3031 Dini ve İlmi incelemeler, 133. 
:3:041 En'am, 1311. 
3C•5l T.ab., 3/28: RM ,  8/28� İ.K., 3/102. 
306} Cin, 1-5. 
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.. !nsanlara insan peygı;unberler gönderildiği gibi cin
lere de cin peygamberler gelmiştir.» demişlerdir. Dalı
hak bu görüştedir. Diğer bazıları ise «Cinlere ken
di cinslerinden, kesinlikle, peygamber gelmemiştir. 
Peygamberler ancak insanlardan gelmiştir. Cinlerden 
olan «Resuller» den m-ıırcı,d «İnsanlardan olan pey
gamberleıin vıazifelendirmiş olduğu cin elçilerdir. O 
cinler peygamberlerrin, kavimlerine gönderdiği kor
kutuculardır.>> demişlerdir. İbnü Abbas bu görüşte
dir. Meşhur olan da bu görüştür. ( 307) 

Cinler insanlara gelen peygamberlere iteatle mü
kellef olduklan için son peygamber Hz. Muhammed 
(ıas) 'a gelip, O'nun Allah'dan getirdigi Kur'an'ı din
lemişler ve iman etmişlerdir: « CHabibim) de ki : -Ba
na şu ha,kikatlar vahyolunmuştur. Cinden bir gürüh 
(benim Kur'an okuyuşumu) dinlemiş de şöyle söyle
mişler: -B:lz hakıyki hayranlık veren bir kur'an din
ledik . . .  » (308) 

İbnü Abbas'ın rivayetine göre : <<Rasü.lullah (as) 
ne bizzat cinlere kur'an okudu, ne de onlaırı gördü. 
Bir kısım ashabıyla Ukaz panayırma doğru gidiyor
du. (0 zamanlarda) şeytanlarla gök haberleri arası
na engel konmuştu. Gökten haber çalmaya kalkan 
şeytanlar üzerine şihablıar gönderiliyordu. Bunun 
ÜZS['ine şeytanlar kavimlerine döndüler. Kavimleri, 
onlara, -Ne yaptınız? dediler. Onlar da- Gök haber
leriyle aramı�a perde gerildi, üzerimize şihablar gön
derildi. dediler, Kavimleri -Bunun sebebi olsa olsa 
yeni meydana gelen bir durumdur. dediler. Şeytanla
([a -Yeryüzünün doğuşunu, batısını dolaşarak bu 

307) Tab., 29/64: Cinlerin Esrarı, 62. 

308) T,ab , 26/20: Cinlerin Esran, 64. 
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l 
meydana gelen şeyi aramaya koyulun diye emir ve-
rildi. Onlarda doğu-batı ıaranma.ya başladılar. İçlerin
den bir gunıp Resülullah· (as) 'ın bulunduğu Tih ame'
deki Nalıle mevkiinde, 'Ukaz'a doğru yönelmiş olan 
Resülullah (as) 'ı ashabıyla sabah namazı kılarken 
buldulıar. Resülullah (as) 'ın C namazdal okuduğu 
Kur'an'ı duyunca durup dinlediler ve: -Vallahi, gö·k
ten haber çalmaımza engel olan ancak budur. dedi
ler. Kavimlerine dönünce de : -Ey kavnümiz, biz ha
kıykaten hayranlık veren bir Kur'an dinledilr:., demiş
lerdir . . _, ( 309) 

İbnü Abbas'dan diğer bir rivayette : <<İsa (as) 'la 
Muhammed <as) arasındak!i fetret devrinde sema mu
hafaza edilmiyordu. Bi'set ile şeytanlar semadan 
men' olundular. İblis bunun sebebini aramalan için 
cinleri bölük bölük yeryüzüne dağıttı. Yemen'deki 
Nusaybin cinlerinden bir gurup Nebi Cas) 'a tesadüf 
ettiler. Kur'an'ı işittiler, birbdrlerini susturarak din
lediler. İman edip kavimlerine döndüler. Resü.lullah 
Cas) 'ın bundan ancak yukardaki ayet gelince ha.beri 
oldu . . _, (310) Diğer rivıayetlere göre bu cinler Diyar-ı 
Bekr'in Şam'a yakın bir köyü olan Nusaybin cinleri 
·id iler. Diyar-ı Bekr'in Musul'a yakın Ninova köyün
den oldukları ve bunların en kalabalık cin kavmi ol
duklan, İblis 'in ordusunun çoğunun bunlardan oldu-. 
ğu da söylenmiştir. (311) 

Ömer Rıza Doğrul, ayetteki cinleri, bir takım 
adamlaır olduğunu iddia ederek (312) , cinnin varlığı
nı inkar eden felsefecilerin (313) yolunu tutar gibi 
olmuştur. 

3001 RM., 26/30. 311) RM., 29182. 

310) Tanrı Buymğu, 2/884 . 3121 RM., 26/33, 29/82. 
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Ayetteki «.Nefer, (guruh) ,  meşhur manaya göre, 

üç ila on k!işilik guruplara denir. Ayette bununla ka.ç 
kişi kasdolunduğu ihtilaflıdır. "'Üçü Ha.rran 'lı , dörclü 
Nusaybin'li yedi ldşi» denilmiş, 'İkrime «Cezire tü'l

Musul cinleırinden onikibin kişi idHer. » demiştir. ( ;314) 
İbnü Abbas : «Onlar yedi Nusaybin'li cin idiler, R!3SÜ
Iullah (as) onlıan kavimlerine elçi olarak gönderdi. " 

demiştir. Sufyan da : «Onlar dokuz kiştydiler. » d er. 

(315) 

Ayetin zahirine bakılırsa Resuluilah (as) cinlerin 

Kur'an dinlediklerini vahyile öğrendi, onlan görme

di. Fakat birçok hadiste onlan gördüğü belirtilmJştir. 

Bunlardan ranlıaşılıyor k!i cinlerin Kur'an dinlemeleri 
birkaç kere olmuştur. Resuluilah (as) 'ın bunlaırın bi

rinde dinlediklerinden haberdar olmamıştır. (316)  Ni

tekim bir başka ayette cinlerin Resuluilah (as)  'dan 
Kur'an dinledikleri bildirilmektedir: « Yadet o zama

nı .ki cinlerden bir taifeyi Kur'ıan dinlemeli için sana 

(doğru) çevirmiştir. İşte bunlar onım huzuruna ge

lince (biribirine) -susun ! (dinleyin) demişler (okun

ması) bitirilince de (kendilerini a.zab ıile) lmrkutma
ya memur olarak kavmierine dönmüşlerdi -Ey Jcav

mimiz., dediler, hakikaten biz Musa'dan sonra indi
riimiş olaıi, kendinden öncekileri tasdik eden, hakim 

ve doğru yola ileten bir kitab dinledik.»  (317) 

Te'vil ehli, cinlerin KU!r'ıan dinlemelerinin keyfi-

yeti hakkında ihtilaf etmişlerdir Bazılan : «Ünlaı·, 

Resulullah'ı dinlediler fakat Nebi (as) onların hazır 

313) Tab., 26/20 

3141  RM., 29/83. 

aısı Ahkaf, 29-aı. 
3Hil Tab , 26/20. 

317) Tab., 26/21.  
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olduğunu bilmiyordu." demişlerdir. Diğerleri de : 
«Aksine Resuluilah Cas) onl,ara Kur'an okuyup onla
n inzar etmekle e:mrolunmuştu. ResuluHalı (as) bu
nun için toplanan cinlere Kur'an okudu.» demişler
dir. Katadeden gelen bir rivayette : «Cinler Resulul
lah'a Ninova'dan geldiler. Resuluilah (as) -Cinlere 
Kur'an okumakla emrolundum, benimle kim gelir? 
diye ashabına sordu. Ashab çekindiler. Resuluilah 
Cas ) bunu uçuncü kere söylediğinde Abdullah b. 

Mes'ud C:raJ -Ya Resuluilah sen önde gideceksin. de
di ve Resü luHah'la beraber gitti. Hacün vadisine var
dıklannda Nebi (as )  onun önüne bir çizgi çizip : -Bu
radan ileri geçme. dedi. İbnü Mes'ud : -Kerkes kuşla
n gibi hafif yürüyen şeyler gördüm, şiddetli sesler 
işittim. Hatta Resuluilah Cas) 'a birşey yapacaklar di
ye korktum. Sonra Resuluilah Cas) kurr'an okumaya 
başladı. ResuluHalı (as) dönünce : -Ya Resuluilah işit
tiğim o sesler ne idi? dedim. -Aralarındaki bir cinayet 
meselesini adaletle halletmem için bana geldiler. bu
yurdu . . .  " ı 318) 

İbnü Ivles'ud'dan gelen diğer bir rivayette: « . . .  Re
süluUah (as) 'ı siyah, toz gibi şeyler kapladı, üç kere 
(Ona bi rşey yapacaklar diye) korktum. Sabaha ya

kın Resülullah C as) geldi ve -Uyudum mu? buyurdu. 
-Yok! Vallahi, defıalaırca insanları yardıma çağırayı m, 
diye yeltendim, asan ile onları vurduğunu ve- oturun! 
dediğini işittim de durdum. dedim. -Eğer o çizgiden 

dışarı çıksaydın seni bazılannın kapmal�arından ko

ruyamazdım. Buyurdu. Sonra sordu : -Birşeyler gör

dün mü? Evet, dedim, beyaz elbise giymiş siyah adam

lar görd.üm . .1 -Onlaır Nusaybin cinleri idiler, benden 

318) İ.K., G/2S3-304. 

-76 --



yiyecek istediler, bende her etsiz kemik ve tezeği on
lara azık olar,ak seçtim. buyurdu. Ben de: -Ey Allah'ın 
resulu bundan onlara ne faide olacak? dedim. Resul 
-Onlann bulduklan kemiklerin üzerinde yine etierin 
yerlerini dolu olarak, tezekieri de taneleri yerine gel
miş olarak bulurlar. (Onun için) Sizden hiçbiriniz, 
def-i hacete çıktığında kemikle ve tezekle taharetlen
mesin, buyurdu. ( 3 19)  

Cinlerin Kur'an dinlemeleri ile ilgili İbnü Kesir 
aynı mahiyette birçok hadisler nakletmiştir. (320) 

Resuluilah (as) 'ın cinlere ne;rede Kur'an okudu
ğu hususunda da ihtilaf vardır: İbnü Mes'ud'un riva
yetine göre «Hacun Vadisi»nde, İbnü Abbas'a göre 
«Nahle, mevkiinde okumuştur. (321) Herhalde işin 
doğrusu, Resuluilah (as) 'ın onlara birkaç kere Kur'
an okuduğunu kabul etmektir. 

Muhammed b.  Ka'b el-Kurezi'ye göre: «Resulul
lah (as) 'ın cinlere Kur'an okuması, Taif'lileri islama 
davet etmesinden ve Taif'rilerin O'nu eziyetle kovma
lanndan sonraydı. Resuluilah Taif'den çıktıkdan son-
ra Nalıle'de gecelemişti, Cinlere o gece okumuştu.>> İb
nu Kesir, hadisenin bu gece olduğunda tereddüd eder. 
( 322) 

Resuluilah (as) dan Kur'anı dinleyen cinler he
men O'na iman etmişlerdi : «Doğrusu biz o hidayeti 
CKur'an'ıJ  dinleyince ona iman ettik. Kim de Rabbı

na 'iman ederse o, ne bir (ecrin) eksileceğinden, ne 
de bi!r haksızlığa uğrayacağından korkmaz., (323) 

319.) Tab., 26/22. 
320l İK., 6/292 
321 1  Cin, 13. 

3221 Tab., 26/22. 
323) RM., 26/32. 
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K.ur'ıa.n'a inanan cinler, içlerinden kafir olanlan 
aZ�abla korkutm'ak (azabı h atırlatmak) için gitmişler
di. İbnü Abbas'dan gelen rivıayete göre: «Resülullah 
(as) dan Kur'an'ı dinleyen cinleri Resü.lullah, kavim

lerine İslamı tebliğ etmeleri Iiçin elçi olarak vazifelen
dirmişti.» Bu haber yine İbnü Abbas'dan gelen : «Re
sü.lullah (as) cinlerin kendisini dinlediklerini bilmi
yordu . . » şeklindeki riV'ayete te�sdtir, Fakat şöyle de� 
nirse ters görülmez: <<Kur'an'ı dinlerierken bundan 
habersizdi. Dinledikten sonra cinler ayrılmadan bildi 
ve o cinleri kavimlerine vazifeli olanak gönderdi.» 
(324 ) Bir Ilivayete göre de bu cinler çeşitli beldeleTe 

dağıldılar ve cin olarak kime rastladılars-a inzar etti
ler. 

'Ata, bu cinlerin mü.sevi olduklannı söyler. İbnü 
Abbas'ın rivayetinde de: «Cinler İsa (as) 'ın peygam
berliğini j şitmedile!I".» denirse de Ebu Hayyfm bu ha
berin İbnü Abbas'dan olamayacağını söylemiştir. Bü
tün bunlar Kur'an'ı dinleyen cinlerin bunu kavimle7" 
rini haber verirken ayette geçtiği gibi : «Musa'dan 
sonra incürilmiş bir kitap» demelerinden çıkıyor. Alu
si bunu şu şekilde 'iZah ediyor: ·:İsa Cas) 'ı atlayıp Mu
sa (as) 'ı zikıretmeleri, ehli kitabın yahudi olsun hris
tiyan olsun onda ittifak etmiş olma1arınd:andır. Bir de 
bu, Musa (as)  'a gönderilen kitabın Kur'an'dan önce
ki kitaplann en yücesi olmasından dolayıdır. (325) 

Ömer Rıza Doğru! bu gibi ayetlerdeki «Cin» is
minin «Fenalığı temsil eden esiri mahluklar» a ait ·ol
madığını yahudi ve hristiyanlar için kullanıldığını 
iddia eder. O'na göre Ahkaf suresindeki cin yahudi-

324) Tanrı Buyruğu, 2/884-885. 
325) Tab., 27172: 1.K., 6/48&. 
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lerdir, Cin suresindeki cin de hrıstiyanlardır. ( 3�:6) 
Bu Ö.R. Doğrul'dan başkasında rastlanmayan (rastla
madığımız) bir görüştür . 

İbnü Ömer'den rivayet olunmuştırr ld : «Resülul
l·ah (as) Ralıman suresini okudu veya. yanında &ılı
man suresi okundu dıa buyurdu ki -Bana ne oluyor 
ki cinleri, Rablerine, sizden dalı•a güzel cevap verir 
duyuyorum. Sahabe -Ne diyorlar Ya Resü.lullah? di 
ye sordular. -Herbir: 'Rabbinizin hangi nimetini ya
lanlıyorsunuz?' ayeti okunduğunda cinler: -Rabbimi
zin nimetlerinden hiçbirini yalunlanuyoruz. Ya Rab
bi Hamd sana mahsustur. diyodar, buyurdu. "  (327) 

Rahman suresindeki, cinlerin bu cevapla karşı
ladıklan, aynı 1ibareli otuz kusur ayet cinlerin de in
sanlar gibi mükellef olduklarının en büyük delillerin
den biridir. Çünkü bu ayetlerde «Siz insaniann ve 
cinlerin ['abbi» ifadesi tekrar edilmektedir. 

Bir riV'ayete göre Resiılullah (as) 'ın Kur'an'mı 
cinlerin ne kadar büyük bir !iştiyakla dinlediklerini 
Cin suresindeki şu ayet gösteriyor: (Bana) şu haki
kat dıa (vahyedilmiştir:) Allah'ın kulu ona ibadet için 
(nama:na) kalktığı zaman nerdeyse onlar, etrafında 

keçeler (gibi dertop) oluyorlardı.» (328) 

Te'vil ehli ayetteki «Onun etrafindaki keçeler (gi
bi dertop) oluyorlardı>> ibaresiyle kimlerin kasdolun
duğunu fıarklı tevil etmişlerdir. Bazıları «Bununla 
cinleır k•astolunmuştur. Çünkü onlar ResUluilah (as)  'ın 
Kur'an'ını işittikleri zaman onu dinlemeye olan işti-

328! Cin., 19. 
327} Tab , 2SI74-75. 

328) İK., 7/137. 
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yaklarından Ona yaklaşıyorlar ve Resulullah (as)  'ın 
başına üşüşüyorlardı.,. demişlerdir. Diğer bazıları : 
«Aksine ayetteki �fade Kur'ran dinleyen cinlerin sözü
dür. Onlar kavimlerine döndülderinde ashabının Re·· 
sülullah (as) ',a ka;rşı fevkalılde iteatkarlıklarım ve 
namazda, Resülullah imamlan oldukları zaman, 
onunla beraber secde edip onunla beraber ruku'a gi
dişlerini taacüb ile ayetteki gibi haber vermişlerdir.» 
demişler. Bazı alimler de: «Ayetteki lifade Allah'dan 
peygamberine, cinlerin ve insanl,arın, islamı yıkm�k 
için yaLrdımlaşışlarını, bunun için toplanıp biraraya 
gelişlerini haber vermektedir.» demişlerdir. Katade 
bu alimlerdendir. Taberi de . . (329) İbnü Abbas'a gö
re dertop olanlar cinlerdir. (330) Alüsüi'ye göre de: 

«Kasdolunan cinlerdir. Cinleır, hem okunan Kur'an'-a 
hem ashabın ona UY:UŞ tarzına taacüiblerinden üst üs
te yığılarak bunu seyredip dinliyorlar., (331)  

b) Cinler Kur'fuı'ı Dinleyince Yaniışiarım 
Anla:mışlardır : 

Kur'an'ı dinleyen bu cinler ( 332) daha önce düş
tükleri ynnlışlıkları dıa itiıraf etmişlerdi : «Hakıykaten 
onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiçbir kim·· 
seyi katiyyen ba'setmeyeceğini S'anmışlar . .  >> (333) 

Bunların :ifadesine göre cinler de, insanlar gibi, 
Allah'ın hiçbir kimseyi kullarını tevhide çağırması 
için peygrımber olarak gönderrneyeceğini zannediyor

lardı. Kelbi <<Bu .zanda olanlaır cinlerin kafideri idi-

329) RM., 2!1/92. 

330} Tab., 2�}/69 

3311 Cin ., 7 
332) Tab., 2!!/69. 

333) Kw:'an·ı Halliın ve Meal-i Kerim, 3/11.00. 
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ler.)) demiştir. (334) Hasan Basri Çantay merhunıun 
mealine göre bu cinler ölenlerin yeniden diriltilmeye
ceğini sanıyorlardı. (335) 

Yine bu oinler hakikatlan da Kur'an'ı dinlayince 
anlamışlardı : «Şu hakıykatı da şüphesiz anladık ki : 
Yeryüzünde Cbulunsak da) Allah'ı asla aciz bıraka
mayız, (göğe) kaçınakla da onu asla aciz kılamayız. ,. 
(336) 

Mevzunun başında geçen ayetlerde keza görül
düğü gibi içlerindeki ·kafir cinlerin itikadi Y'anlışlık
larını ve İblis'in kasden ileri sürdüğü sapık iddialan 
Kur'an'dan öğrenip bildiler: (337) «Hakıykat şudur 
ki : Rabbimizin büyüklüğü (her büyüklükten) yüce
dir. O, ne bir zevce ne de bir evlad edinmiştir. Hakıy
kat şudur ki : Bizim avanak (cahil) imiz Allah'a kaır
şı meğer pek aşın yalanlar söylüyormuş. Gerçek biz 
de insan olsun AUah'a karşı (hiçbiri) ıasla yalan söy
leyemez S'anmıştık.» ( 338) Ayetteki bu son sözü İb
lis'in yolunda gitmiş olmalannın sebebi olarak söyle
mişlerdi. (339) 

cl Cinlerin Müslümanları Kafirleri ve Çeşitli 

Fırltaları vardır : 

Cinler de insanlar gibi inanç ve yaşrayış bakınıın
dan farklı farklıdırlar. Nitekim Kur'an dinleyen cin
ler şöyle demişlerdir: <<Gerçek kimimiz müslümanız, 
kimimiz ise zulmedenlerdir. Müslüman olan (kişiler) 

334) Cin, 12. 
335) Tab , 29/67: RM., 29/85. 

336) Cin, 3-5. 

337) RM., 29/85. 

3381 Cin, 14. , 
339) Tab , 29/71. 
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yokmu işte onlar doğıru yolu arayıp bulmuşlardır. >> 

( 340) Müslüman olıanlar Allah',a huşu' ile ibadet eder
ler, zulmedenler ise islamdan uzaklaşırlar. (34 1 )  Müs

lüman olanlar melekler ve mürnin insanlarla beraber 
Allah'ı tesbih ederler. ( 342) Nitekim buyrulmuş tur ki : 
<<Yedi gökle yer ve bunların içinde bulunan (Melek
ler, cinler ve insanl•ar) O'nu tesbih ve tenzih ederler. 
Hiçbirşey haric değil hepsi onu hamd ile tesbih eder." 
( 343) 

Kur'an insıan kafiderine meydan okurken cinle
re de meydan okuyor: Kur'an'ın, mel'un kovulmuş 
şeytanın sözü olmadığını bildiriyor: «O (Kur'an) da 
taşlanmış (koğulmuş) bir şeytarım sözü değildir. »  
(344 ) Ve onl,arı Kur'an'ın bir benzerini getirmeye da

vet ederek Kur'an karşısındaki acizliklerini sergili
yor: <<De ki : -Andolsun, insanlar ve cinler şu Kur'an'
ın benzerini (meydana) getirmeleri için biraraya top
lansalar, yek diğerine yardımcı da olsalar yine onun 
benzerini getiremezler. »  ( 345) 

Hitab insanlaııa ve cinlere tahsis edilmiştir, çün
kü Kur'an'ın Allah'dan olduğunu inkar edenler her 
iki zümredendirler. Denilmiştir ki : «Ayetten ınurad, 
insanların acizliğlini ortaya koymaktır. Cinler ınüba-:

lağa ve te'kid için zikredilrnişlerdir: 'O insanlar ve on
lada beraber-daha zor ve garip ve barikulade işlere 
gücü yeten-cinler de gelse bunu yapaınayacaklarını 
ifade iÇin zikrediliyorlrar.» Bazıları da, ayetteki cinle-

:HOI Tab., 1 5/85: RM., 15/83. 
:!'J l l  İsrA. 44. 

a421 Tekvir, 25 

3431 İsrft, aa. 
3441 RM., 15/Hi6. 

a451 Cin, ı ı .  
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rin ıçme meleklerin de girdiğini söylemişlerse dB bu 
ayetin zahirine tersdir. (346) 

Başlıkda ifade edild!iği gibi cinler de çeşiti] fır

kal,ara bölünmüşlerdir: <<Hakiykaten biz, kimimiz sa
laha ermiş (iyi kimseleriz) , kiminiz ise bunlardan 
aşağıdır. Çeşid çeşid yollar (sahih) olmuşuz...  1347) 
Salih olanlar Al1ah'a itaatla amel eden müslüman
lardır. Bütün cinler içinde çeşitli fırkalar, çeşitli zevk 

ve görüş sahibieri vıardır. (348) 

Alüsüi bu ayetin tefsirinde şu izahı yapıyor: «Cin
lerin içlerindeki salihlerle Kendi nefs'indeki halleri 
ile diğer cinlerle olan münasebetlerindeki halleri iyi 
olanlar kasd olunmuştur, yoksa bu iman ve takvada 
sıalaha ermiş olanlar manasma değildir. Hem ayette
ki ifade cinlenin Kur'an'ı dinlemeden önceki du��um
larını haber vermektedir.,. (349) 

�----------

346) Tab., 29/70: i.K. , 7/134. 

347l RM., 29/88. 

34Bl Nisa, oo. 
349) Hicr, 39. 
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II. FASIL 

ŞEYTANLARlN ve CİNLERİN İNSANLARA TESİRİ 

A - ŞEYTANIN İNSANLARI ALDATlŞ YOLLARI : 

Şeytan insanlan saptırmak için uğraşır: « . . . Şey
tan da onlan (b jr daha dönemiyecekleri kadar) uzak 
bir sapıklıkla büsbütün saptırmak ister.'' (350. 

Şeytan, insanlaın saptıracağına zaten ta ilk isya
nından sonra, Allah'ın adına yemin ederek abdetmiş
ti : «Ey Rabbim, dedi, beni azdırdığın şeye mukabil 
ben de andolsun yeryüzünde onlıarın ma'sıyetlerini 
her halde süsleyeceğim. (Onları kendilerine hoş gös
tereceğim) Onların hepsini, toptan, muhakkak azdı
racağım." (351) . «Celalın hakkı için kullanndan mu
ayyen bir nasib edineceğim, onları behemahal saptı
racağım. 1 352) 

Şeytan insanlan hakdan sapdır:rınağa yenlin et
mişt'i. Onlan olmayacak kuruntulara yitecek ve on
lara : «Ölümden sonra diriliş yok, haşr yok, cennet -
cehennem yok, mükafıat - ceza yok. Onun için diledi
güüzi yapınız. ,  diyecektiT. (353) insanlan kendisine 
iteat ettirece.ll::, balıtre develerinin kulaklarını kesme
lerini emrodecek, cahiliyye araplannın yaptığı gibi, 
onlar da hayvanlarımn kulaklarını keseceklerdi. (354) 

350 Nisa, ıııı-ıw. 

35ll RM., 5/ 140. 
:1li2l Tab., 5/180, Rl\11;., 5/649 

353) Tab., 5/183. 

354 Zulıruf, 62. 
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Yine onlıara emredecek, Allah'ın peygamberleri ile 
gönderdiği dinleri de bozacaklardı. (355) 

Şeytarun yenıinine mul(labil Allah Teala insanla
rı Kur'an'da uyardı : «Sakın size şeytan (Allah'ın di
nine iteatten) çevirmesin. Çünkü o, hakiykat sizin 
aşikar bir düşrrianınızdır. » (356) «Şeytanlar sizi em
·rettiğim ve nehyettiğin şeylerde bana iteatten çevir
mesin (357) hakka tab' olmakban alıkoymasın. »  (358) 

Fakat insanlar bu tenbihi unutmuşlar, birçok 
lönıseler Allah'a iteatten sıyrılmış. O'nun tek tanrı 
olduğunu unutmuş, şeytanı tanrı edinm!iş, ona iba
det etmişlerdi. (359) «Andolsun ki şeytan sizden bir
çok halkı sıaptırmıştır . . . , (360) 

Şeytan ]nsanların çoğunu peşine takmak için çe
şitli yollardan insanlara gelmiştir: 

İnsanları vesveseleri ile daima sapdırmaya uğra
şırr: «De ki -Sığınınm insanların. Rabbine, insanların 
(yegane) malikine, insıanlann mabüduna, o cinsi şey
tanın şerrinclen, ki o, insanların göğüslerine daima 
vesvese verendir. (0 şeytan) gerek cinden, gerek in
sandan olsun) .»  (361) Geri geri çekilip sinen, sinip si
nip aldatmak ve hak yolundan geriletip fenalığa sü
rüklemek için, döne döne vesvese verme adeti olan o 
dönek, o sinsi, o geriitici vesvese :k�aynağı (362) şey
tanın şerrinden . . .  

Hakim'in !rivayetinde İbnü Abbas «Hiç bir doğ
muş kimse yoktur ki kalbinde, gaflet anlarında ves-

355) Tab , 2.5/55. 

a561 tK., 6/236. 

357) Tab ., 23/16. 

a5sl Yasin, az 

359 Nas, 1-.a. 

360 Hak Dini Kur'an Dili, 9/6422. 

3611 Tab., 30/228: RM., 30/286. 

362) Tab , 30/238. 
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vese veren, uyanık anlannda (Allah'ı oandığı zaman
larda) sinen bir vesvas şeytan bulunmuş olmasın."  
(363) demiştir. Oğlunun rivayetine Sevr «Vesvese

ci şeytan sevinç ve üzüntü zamanlarında insanın kal
bine vesvese verir, Allah'ı andığı zaman siner.•• diyor. 
İbnü Abbas bir başka rivayetinde: «Şeytan insaniann 
göğüslerıine kendisine iteat etmelerini fısıldar. Bu fı
sıltısına sözünü tutturana kadar devam eder. Iteat 
olunursa emuradına erdiği için) vesveseyi bırakır ve 
s:iner." d emiştir. (364) Katade, şeytıan hakkında: 

Onun köpeğin burnu gibi burnu vardır. (365) İbnü Şa
hin'in Hz. Enes'den rivayet ettJiği hadiste Resulullah 
(as) şöyle buyurmuştur: « Vesveseci şeytanın serçe 

kağası gibi bir burnu vardır. İnsan gaJil olduğu za
man burnunu insanın kalbinin kulağına kor vesve
se verir. İnsan Allah'ı hatırlarS'a şeytan çekilir ve si
ner. Bunun için Vesvese ve Hannas diye isimlendi:ril·· 
miştir.» (366 ) 

Şeytan .:Vesvas" diye isimlend:irilmiştiır ki bu mü
balağalı bir siğadır, _şeytanın bütün işi gücü vesvese 
olduğu için sanki vesvesenin bizzat kendisi imiş gibi 
bu şekilde isimlenmiştiT. (367) 

ResuluHalı (as) S"ahih bir hadiste: «Her insana 

vıazifeli bir şeytan vardır, buyurdu. Ashabı -Ya Resü

lullah, senin için de var mı? diye sordulıar. Resülullah 

(as )  : -Evet dedi, yalnız ben Allah'ın yardımı ile onu 

müslüman ettim de şimdi bana sadece hayrı tavsiye 

ed:iyor.» ( 368) 
--- · ·---··--

�{631 RM. ,  30/287 

301:l Buhari, 2/144. 

;,ıısl RM., 33/2-BB. 

3631 tK , 7/422. 

3671 Buhari, 1/228: Müslim, 4/1712. 
3681 Tab., I•ı/88. 
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Sahihayn'ın Enes (ra) 'dan rivayet ettiği bir he_

diste ResiıluUah ( as) , şeytanın insana ne kadar ya
kın olduğunu güzel bir: şekilde beyan ediyor: "Ümmü'l
müslirnin Safiye Cra) itikafda olan N ebi (as) 'ı ziya
ret etmişti. Resülullah zevcesini yolcu etmek için be
raber çıktıklannda Ensar'dan 'iki adama tesadüf etti
ler. Onlar ResuluHalı {as) 'ı görünce Cteeddüben) sü 
:rıa.tlendiler. Resülullah Cas) : -Yavaş olun ! .. Yammda
ki annesiz Safiyye bintü Hayy'dir, dedi. Onlar: -:::;ub
hfmallah, ya Resuluilah dediler . .  Allah'ın nebisj şu 
cevabı verdi -Şeytan insanoğlunun damarl•armda ce
rayan eder. Bundan dolayı onun kalbinize bir şüphe 
atma.sından korktum. (Onun için yanımd akinin bir 
başka kadın olmadığını söylüyorum.) , (36ü 

Şeytan bütün geçmiş ümmetlere, AHalı' a küfür, 
putlara tapmak ( 370) kötü işleri terk etmemek, gı�len 
peygamberlerin hakka davetlerini tutmamak ( ;371 )  
hususlarında arnellerini güzel göstermişti : «Allah'a 
andolsun ki biz senden evvelki ümmetiere de pey
gamberler göndennişizdir de şeytan onların yaptık
larını kendilerine süsleyip hoş göstermiştir . . .  '' ( 3n) 

Geçmiş ümmetierden Ad ve Semud kavimleri de 
şeytanın kötülükleri süslemesine kapılmışlardı ve 
hakdan sapınışiardı : «Ad ve Semud'u da Chelak e t
tik. Onl-ann başına neler geldiği) hakıykat sizin için 
el' an Co ha:rıab) ev ler CCiheti) nden belli olmaktadır 
Uyanık (insanlar) olduklan halde şeytan onların 
arnellerini süsleyip kendileriiYi yoldan sapdırnıış tır.» 
(373) 

369) RM., 14/173 . 

370) 'Nahl, 63. 

3711 AnkebGt, 38. 

3721 Nemi, 24. 
3731 Tab., 7//123 
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Sebe' kavmi ve Melike Belkıs'ın da şeytanın süs
le�rişine aldanmış, güneşi tann edinecek kadar sapıt
mış olduklannı Hüdhüd kuşu Süleym·an (as) 'a haber 
vermişti : ., (Gerek) onu, (gerek) kavmini Allah' ı bı
rakıp güneşe secde ediyorlarken buldum . . Şeytan on-
ların yaptıklannı süslemiş de (yaptıklarını güzel gös
termiş de) kendilerini yoldan alıkoymuş CsapdırmışJ .  
Onun için onlar doğru yola gidemiyorlar., ( 374 ) 

İşte şoytan, geçmiş ümmetierin çoğuna, Allah'ın 
kötü görüp azablandığı çirkinlikleri süslemiş (375) 
ve güzel göstermişti : «İşte onlar kendilerine bir aza
bımız gelip çattığı zaman olsun yalvarmalı değilmiy
diler? Fakat yürekieri katılaşmış, şeytan da yapmak
ta olduklan Cma:sıyetleri) süsleyip püslemişti.» (376) 

Bu ayetlerde şeytanın fiili olarak geçen <<Tezyin» 
(süslemek, güzelleştirmek) üç manaya kulla.nılır. Bir 
şeyi, işin aslında, süslü ve güzel yapmak, tezyindir. 
Güzel olmayan bir şeyi süsleyip güzelleştirmek de 
tezyindir. Aslında güzel olmayan birşeyi, nefsin ho
şuna gidecek ve kendisine meyledilecek şekilde, as
lının aksine, güzel gibi gösterrnek de tezyindir. Bu 
manalardan son ikisi şeytana isnad olunan tezyindir. 
(377) 

Şeytan geçmiş ümmetle yaptığı süsleme işini Re
sulullah Cas) 'a karşı sav,aşan müşriklere karşı da 
yıapdı <<O zaman CBedir'de) şeytan onların (müş
riklerin) yaptıklarını süslemiş ve şöyle demişti "'Bu
gün insanlardan size galebe edecek (hiç bir kuvvet) 
yokdur. Ben de sizin muhakkak yıardımcınızım .. Vak
taki iki ordu (karşı karşıya) göründü -Ben sizden 

s74l En'aın, 4:1. 
375) RM., 'l/ISl. 

:$76l Enfal, 48. 
377) Al-i İmran, 155: 
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katiyyen uz.ağım. Gerçek ben sizin göremeyeceğinizi 

görüyorum. Ben Allah'dan korkanın elbet! Allah 

'ukılbetinde çok şiddetlidir, dedi, ik1 topuğu üstüne 

( tabana kuvvet) kaçdı.» (378) 

Hem şeytan sırf müşriklerle uğraşmadı, Resıl
luHalı Cas) 'ın ordusundaki bazı müslümanlan da ne
rede ise knydırıveriyordu «Hakıykat iki ordu karşı
laştığı gün içinizden geri dönenler (yok mu?) , onla
rı irtikab et.dikleri bazı şeyler yüzünden ancak şey
tan kaydırmak isted'i.. Andolsun Allah (yine) onları 
afvetti . . .  » ( 379) 

Uhud'da müslümanlada müşrikler kaırşıla']tığı 
zaman ResılluUah Cas) 'ın ashabından bazılan geri 
durmuşlardı. (380) Bu geri duruşları geçmişte yap
mış oldukları bazı kusurlardan dolayı, (38 1 )  şeytanın 
fırsat bularak onların ayağını kaydırmaya uğraşma
sındandır. Zeccac'a göre : «Şeytan o kimselere yaptık
ları hatalarını hatırlattı. Bu hatalarla Allaha' kavuş
mcı.yı onlara kerih gösterdi. Onlarda, cihadı, hatalan
nı telafi edip Allah'ın razı olacağı bir hale gelinceye 
kadar geçtiktirmeyi düşünerek geri durmuşlardı ·" 
(382) 

İnsan bazan da şeytarun yalan va' dleri ile al da

mr: « (şeytan) onla:rıa va' d eder, onları olmayacak ku

runtulıara düşürür, Şeytarun kendiler'ine va'd ettiği 

şeyler ise aldatmadan başk,ası değildir." (383) Şey-

tan dostlanna 

3781 Tab , 4/95. 

3791 İK., 2/139. 

3801 RM., 4/98 

«Dünyada da ahirette de 
'
kurtulanlar-

3811 Nisa, 1:20. 

3821 İ K., 21396. 

3831 l\M., 5/150. 
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dan olacaksın.» diye zan verir, (384) yine onlara ih
tiyaçları olursa yardım ve kurtuluş va'deder. (385) 

Kıyamet günü şeytan dostlarına, va'dlerinde ya
lancı olduğunu itiraf edecektir: «-İş olup bitince Che
salı görüldükten sonra) ş eyuan derki «Şüphesiz 
Allah size sözün doğrusunu söyledi. Ben de size va'
dettim ama, size yalancı çıkdım. Zaten benim sizin 
üzerinizde hiç bir hükmüm, nufuzum da yokdu. Yal
nız ben sizi çağıırdım siz de bana icabet ettiniz. O hal
de kusuru bana yüklemeyin, kendinizi kınayın . .  '' ( 386) 

İnsanlan aldatmak için şeytan zihinlere a.sılsız 
korkular atar ve kötülükleri emreder: "Şeytan sizi 
fakir olacaksınız diye k orkutur. Size cimriliği emre
der. Allah ise Cnaf.aka hususundal size kendisinden 
bir yarlığama ve bir bolluk va'd ediyor. Allah Cinsa
ml geniş olan, (herşeyi) bilendir_ ,, (387) Şeytan, farz 
olan zekat ve sadaka hususunda insanları fakirlilde 
korkutur. (388) Onları : -Mallarınızın güzellerini inf.ak 
etmeyiniz. Bu ·infakınızın sonunda fakirleşirs!lniz. der. 
(389) Buna. mukabil Allah',a iteatsizliği ve günahlan 

eınreder cimriliği, zinayı, sactakayı terki tavsiye 
eder. (390) 

Tirmizi'de Abdullah b. Mes'ud'dan gelen bir ha
diste Resülullah C as) şöyle buyurur: «insanoğluna 
bir, şeytanın sahib olması vardır, bir de meleğin sa
hib olması vardır. Şeytanın sahib olması, şerri, hak
kı yalanlamayı tavsiyedir; Meleğin sahib olması, hay
rı hakkı tasdiki tavsiyedir. Kim kendisinde bunun 

--- -- ----- - - ---····-

3841 İbriihim, 22. 

3851 Baka.ra, 268. 

3861 Tab., 3/59:  i K., ı/571. 

3871 RM., 3/40. 

388) Tab., 3/59 . 

3891 RM , 3/40. 

3901 Tirmizi, 5/2ı9. 
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hissederse C meleğin sahib oluşunu) bilsin ki o Allah'
ın lutfundandır. Kim de şeytanın sahib oluşunu his

sederse şeytandan AUah'a sığınsın ve «Şeytan sizi :fa
kir olacaksınız diye korkutur . . .  » ayetini okusun.» 

(391) 

Anılması ve işitilmesi çirkin olan herşeyi emre

den (392.) şeyban, insanlara Allah'a karşı bilmed:ikle
rini söyletir : «Ü size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve 

Allah'a karşı bilmyeeceğiniz şeyleri söylemenizi em

reder.» (393) Cahiller onun yolundan giderek: «Allah'

ın helal kıldığını hruram, haram kıldığını hel§J sayı

yorlar. Bunu yaparken de Allah'ın o şeyleri, kendile

ri gibi, hela.l veya ha:rıam yaptığını zannediyorlardı . 

Böylece hakikatını bilmedikleri şeyi, Allah' a iftlra 

ederek, ileri sürüyodardı.»  (394 ) 

Müslim'in 'lyad b. Hammad'dan rivayet ettiği ha

diste Resululah (as) «Allah Tefı,la buyurdu ki : -Kul

lanmı hanifler olarak ya..rattım. Şeytan onlara geldi 

ve onları elinlerinden dönderdi, benim onlara hel-al 
kıldıklarımı da haram yaptı.»  buyurmuştur. ( 395) 

Şeytanın, şeriatın kötü gördüğü şeyleri ve çirkin

likleri emretmesinden (396) kurtulanlar ancak Allah'

ın yıardımı ile kurtulınuşlardır: « . . .  Şüphesiz ki o (şey

tan) kötülüğü ve gayr-ı meşruyu emreder. Eğer üze·

rinizde Allah'ın fazlı ve :rıahmeti olmasaydı içinizden 

hiçbiriniz ebedi temize çıkamazdı.»  (397) 

391) Tab., 2/46. 395) flM., 18/ı24. 

392) Bıakara, 169. 396) Nur, 21. 

393) Tab., 2/49� RM , 2/39. 397) RM , 28/33. 

3941 Müslim, 4/. 
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Kurtulamayanlar O'nun vesveseleri ile ve süsle
meleriyle akılları kaplandığı (398) ,  kalbierini doldur
duğu i çin (399) AUah'ı hatırlıa,mayı unutmuşlardır: 
«Bunları şeytan ·istila etmiş, artık o, bunlara Allah'ı 
hatırıatmayı bile Jl,nutturmuştur . . . » (400) 

Böylece şaşıranlar şaşkın bir halde çöle düşerler: 
<<Allah bizi doğru yola ilettikden sonra şeytanlann, 
sapdırıp şaşkın bir halde çöle düşürmek istedikleri, 
arkadaşlarının ise, bize gel, diye yola çağırdıklan kim
seler gibi ökcelerimiz üzerine gerisin geri mi (şirke) 
döndürelim.» (401) 

Şeytanın süsleyişiyle aldatışma kapılarak, hida
yeti tanıdıkları halde, gerisin geri dönenleri (402) şey
tan fitlemişti «O kendilerine hak tebeyyün ettikden 
sonra gerisin geri irtidada doğru gidenlere şeytan fit 
vermiş ve kendilerini uzun emell8['e düşürmüştür.» 
(403)  

Bu kimseler münafıklardı . Katade'ye göre ise : 
ResuluHalı (as} 'ın geleceğini Tevrat ve İncil'den gör
mü.ş olan, Onu tanıyan, tamdıkları halde inkar eden 
ehl-i kitabdı. (404) 

Şeytan insanları hakdan saptırdığı gibi insanla
rın arasına Itin ve düşmanlık tohumlan ekmek ister. 
Bunun için içki kumar gibii pislikleri kullamir: «Ey 
iman edenler, içki, kumar (tapmaya mahsus) dikili 
taşlar, fal okiarı ancak şeytanın arnelinden birer mur
dardır. Onun için bunlardan kaçınınki muradınıza 

3911) İ.K., 6/&.lO. 

399) Mücüdele, 19. 

·tOOl Enam, n. 
401) Tab, 

402) Muh�mfiıed, 25. 

403) H.M., 26/74. 

4041 Mı\ide, 90/91. 
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eresınız. Şeytan, içkide, kumarda ancak aranıza düş
manlık ve kin düşürmek ve sizi Allah'ı anmaktan ve 
namazdan alıkoymak isteır. Artık siz (hepiniz) vaz
geçtiniz değil mi?» (405) 

Bunlara şeytanın arneli denmesi, teşvik ve süsle
meleriyle o kötülüklerin yapılmasına şeytartın sebeb 
olması dolayısıyladı.rr. (406) 

B - ŞEYTAN İNS ANlN G ÖRÜNMEYEN 
BÜY ÜK DÜŞMANlDIR : 

Allah, insanın atası olan Adem (as ) ' a ve zevce
sine karşı ilk düşmanlığı yapan İblis'in kendilerine 
düşman olduğunu bildirmişti : «Biz de : -Ey Adern, 
demiştik, hiç şüphesiz ki bu senin de zevcenin de düş
manıdır . . .  " (407) 

Şeytan bu düşmanlığından dolayı, Adem (as )  'a 
secde etmemiş, Allah'ın bu husustaki emrine muha
lefet ederek isyan etmiştL (408) 

İblis'in Hz. Adem ( as) 'a düşmanlığının sırf hase
dinden dolayı olduğu söylenmiştir. Bazıları «Kendisi
nin cahil bir ihtiyar, Adem Cas) 'ın alim bir genç olu
şundan dolayı ona düşınan olmuştur.»  deınişleırdir. 
«Asıllan ayrı (biri toprakdan, biri ateşden) olduğu 
için düşman olmuştur?» da denilmiştir. (409) 

Allalı bütün insanları uyarmış, şeytanı düşman 
kabul etmelerini emretmişdir: «Çünkü şeytan sizin 
bir düşmamnızdır. Onun iÇin siz de onu düşman tu-

405) RM.,7/16: Tab ,7-9. 
406) Ta.ha, 117. 

4071 Tab., 16-161. 

403) RM., 16/270 . 

409) ;FiUır, 6, 
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tun . . , ,, (110) ve Allah Teala zalimlerin, insanın düş
manı olan bu şeytanı dost ittihaz etmekle ne büyük 
bir gaflete düştükleırini ilan etmiştir: uŞimdi siz beni 
bırakıp da o UblisD ve onun neslini, hepsıf. sizin düş
manınız olduğu halde, dostlar edinirsiniz mi? Zalim
ler için ne kötü b!i.r trampadır (bu) (411) · "  

Yedi ayette şeytanın düşmanlığının, apaçık bir 
düşmanlık olduğu tekrar edilerek, ıakıl sahibierinin 
bu mühim düşmanı unutmamaları istenmiştir:»  

«Ey iman edenler, hep birden sulh-u selamete gi
rin. Şeytamn adımlan ardınca gitmeyin. Çünkü o, si
zin apaçık b:ir düşmıanınızdır.'' (412) 

« . . . Şeytanın adımlanna uymayın. Çünkü .o size 
apaçık bir düşmandır . .  , (413) 

" . . .  Şeytanın izleri ardınca gitmeyin çünkü o sizin 
apaçık düşmanınızdır.» (414)  

<<Ey Adem oğulları, şeytana tapmayın. Çünkü o, 
sizin için (R;abbinizden) ayıran bir çlüşmandır . . , ,. (415) 

«Sakın sizi şeyt,an (hakdan) çevirmesin. Çünkü 
o, hakıykaten sizin aşikar bir düşmandır.» (416) 

Hz. YakCı.b da oğlu Yusuf (as) 'a baba şefkatıyla 
şeytanın düşmanlığını hatırlatniıştı : «Dedi ki : -Oğul
cağızım, ırüyanı biradederine anlatma, sonra sana 
bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir 
düşmamdıı·., (4 17) 

410) Kahf, 50. 
411) Bakara, 208. 
4121 Bakara, HIS. 

413}  En'am, 1 42.  

414 YAsin, 60 .  
415} Zuhruf, 62. 
4 16)  Yüsuf, s. 
4 ı 71 isra, 53. 
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Allah, insanlara karşı, bir babanın eviadına d uy
duğu şefkatın kat kat fevkLnde olan, merhametiyle 
şeytana ve şeytanın düşmanlığına karşı uyanyor: 

« (Müminl kullarıma söyle : -·(Kafirlere) en güzel (söz) 
ne ise, onu söylesinler. Çünkü şeytan raıralarında fe

sad solmr. Zira şeytan insıanın apaçık bir düşmanıd ır. " 
(418) 

Yukarda geçtiği gibi şeytanın insana karşı düş
manlığı köklü idi. (419) . 

Yeni değildi, çok eskiye dayanırdı. Şeytan için

deki düşmanlığı insanlığın atası Adem (as) 'a Allah'ın 
ona verdiği şerefe hasedinden secde etmeyerek orta

ya koymuştu. (420) Düşmanlığı sebebiyle de O'nu ve 

zevcesini hataya düşürerek cennetten kaydırmıştı . 

(421) 

al Cin Görülebilir mi? 

Münafık, kafiirden daha büyük küfür içindedir. 
Çünkü onun küfrü kapalıdır. O küfrünü sahte ima

nıyla perdelemiştir. Bundan dolayı münafık, müslü

man iiçn kafirden daha tehlikeHdir. 

Bir milletin en büyük düşmanı içindeki düşma
nıdır. Sınırlan, niyetleri, yerleri, askerleri belli düş

manlar 'iç düşmanlaır kadar tehlikeli değildi. Millet 
zaten ona karşı tedb'irini almıştır ve uyanıktır. Pakat 

içinde bulunan, kendinden zannettiği düşman ıçın 

tedbiri yoktur. Çünkü onu görmemekte ve ona karşı 
gafildir. 
--- ----------

4181 RM., ı5/94 
4101 Tab., 2/45 ve 23/16 
4201 Tab., 2/45. 
421 1  'İ.IC, 3/157 
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İşte şeytanın düşmanlığının büyüklüğü bu nok
tada tebarüz etmektedir. Çünkü o iblis ve zürriyeti 
(422) gören fakat görünmeyen bir düşmandır. Nitekim 

ayette şöyle buyrulmaktadır: «Çünkü o da kabilesin
den olanl·ar da sdze, sizin kendilerini göremeyeceğiniz 
yer ner) d en görür . . .  » (423) 

Ayette ifade edilen hüküm mutlak ve bir hüküm
dür. Yani istisnalan olmamasını genJktirmez. Mute
zile bu ayeti delil alaırk, cinnin kesinlik, insanlar ta
rafından görülemeyeceğin ve çeşitli şekiliere gireme
yeceğini iddia etmiştir, fakat ayet buna delalet etmez, 
umumi durumu ifade eder. Resuluilah Cas) 'ın cinleri 
gördüğüne dair sahih rivayetler bunun şahididir. Re
stllullah (an) , namazdan alıkoymak için karşısında 
duran şeytanı Allah'ın yardımıyla mescid direklerin
den bir direge bağlayıp, Medine çocuklarının oyun
cağı olrriasını istemesi, Süleyman ( as) 'ın cinler üze
rindeki hakimiyet duasını hatırıayıp va.zgeçmesi; İb
nu Mes'üd'un Nusaybin cinlerini görmesi gibi hadi
selerle ilgili sahih rivayetler . . .  Bu hususta İmam-ı 
Şafi'i'den naklolunan «Kim cinleri gördüğünü iddia 
ederse onun şahidliğ'i kabul edilmez, Kuır'an',a muha
lefet ettiği :için reddolunur.» sözü bazılanmn dediği 
gibi şu manaya hamledilir: «Bu, cinleri esas şekille
riyle gördüj�ünü iddia - eden kimse hakkındadır. Yok

sa aniann bazı şekiliere girdikten sonra girdikten son

ra girdikten sonra, Allah'ın izniyle görülebileceğinde 

ehl-i sünnet müttefiktirler. «Fakat RasuluUah (as )  'ın 

cinleri asli suretleriyle görmesine bir mfmi yoktur. O 

ki Cebrail ( as) 'ı bile asli şekliyle görmüştür. Velilerin 

422) A'raf, 27. 
423 ) RM., H/l.O;J. 
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de cinleri görmesi uzak bk ihtimal değildir. Fakat bu 
hususta sarih bir delil yoktur. Keramet sahibi zanno-

1unan kimsenin, cinleri �asli suretinde gördüğünü iddia 
etmesi fasıklık sayılmaz. Cinni gördüğünü iddia eden 
Itimsenin küfrüne hükmetmek, düşünülürse insafa 

sığmaz. ( 424) 

c -. .  ŞEYTAN'DAN İSTİ'AZE 

al Şeytan İnsan Üzerinde Hül\:münü 
Yüriitebilir mi? 

İblis Allah'ın rahmetinden koğulduğu zaman in
sanları aldatmak için üzerlerinde sulta kuracağına, 

onlan tahakkümü altına alacağını yemin etmişti de 

Allah TeaJa da şeytana, tahakkümün herkese tesirli 
olmadığını beyan etmişti : «Benim kullanın. üzerinde 
senin hiçbir talıakkümün yoktur. Meğer ki azıp sa

panlardan sana tabi olanlar olsun.» · (425) 

Allah Teal·a mü'min kullarm şeytana karşı mu

hafaza ettiğini ve desteklediğini haber veriyor: (426) 
c:Doğrusu o benim kullanın yok mu, senin onlar üze

rinde hiçbir saltanatın yoktur. Vekil olarak Rabbin 

yeter. »  (427) Allah'ın bu desteği kendisine li.badet 

eden ve emirlerini tutan kullan içindlr. (428) 

imanı-ı Ahmed'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği 

hadiste Resuluilah C as) buyurmuştur ki : «Sizden bi

riniz hayvamn seferde nasıl istediği gibi yederse, 

mü'min de şeytıanım öyle emri altında yeder.» (429) 

4241 Hfcir, 42. 

425) İ.K., 4/327 • 

426) İsra, 65. 

427) Tab., ıi/83. 

4281 İK., 4/327. 

4291 Tab., 14/116. 
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Şeytanın ha.kiıniyeti 'ancak ona ibadet eden müş

riklere geçerlidir: (430) «Onun zoru ancak onu yar 

edinınekte olanl,ara ve Onu kendisine CAllah'a) eş ko
şanlara karşıdır_,, (431)  

Mücahid «Onun saltanatı ona iteat edenlere

dir.» der. Er, Rebi'e göre: <<Onu dost kabul edip arnel
lerine onu ortak edenler üzerindedir.» İbnü Abbas da 
bunun için şöyle demiştir: «Şeytanın sultası onun pe
şinden giden ve 'Allaha' isyan ınahieytindeki işleri 
yapanlar üze:ı::indedir. " (432) 

Aslında şeytanın hiç kimse üzerinde nüfüzu yok
dur. Allah ona, inanlarla inanmayanlan ayırdetmek 

için meydan vermiştir. Yani o, çoğu kimsenin kaybet

tiği bir imtihandır: « . •  . İman edenlerden bir zümre 

hariç olmak üzere (tamamen) ona uymuşlaırdı. Hal
buki onun bunlar üzerinde (önceden) , hiçbir nüfüzu 
yokdu. :Ancak biz, ahirete iman eden kimseyle antlan 
şüphede bulunan kimseyi ayırd etmek için (buna 
meydan vermiştik. )  . .  · "  (433) 

Şeytan müşrikleri de anoak Allah'ın onu insan-

lara musaHat kılınasıyla sapdınr ki böylece şeyt'anın 

fırkasıyla; ahirete inanan, ba'si ınükafatı, cezayı tas

dik eden Allah dosUarı biribirinden ayrılsın kimin ne 

olduğu bilins'iı1 diye. . .  (434 ) 

O, mürninleri sapdıramadığı gibi, Allah'ın izni 

olmadan onlara üzüntü bile veremez : <<Fısıltı şeytan

dandır. ima,n edenleri tasaya düşürmek içindir bu. 

430l Na.hl, 100. 
431 ) Tab., 14/1.17. 
432) SBbe., Z0-2 1 

433 Tab., 22/60. 
434 ı Mücadele, 1 o. 

- 98 -



Halbuki bu, Allah'ın izni olmaksızın onlara hiçbir 
şeyle zarar verici değildir . .  · "  (435) 

Ayetteki «Şeytanlardan olan fısıltı» hakkında 
ilim ehli ihtilaf etmiştiır. B azılan «Bununla, müna
fıkların m üminlere karşı olıan kinlerini aralarında 
fısıldaşmaları kasdolunmuştur. Bu müminlerin zorla
rına gidiyordu. Ayet de bundan dolayı nazil olmuş
tur." diyorlardı. Katade bu görüştedir. Bu hususta 
söylenenlerin doğrusu budur. Bazıları da uykadaki 
ihtilamlıarın kasdolunduğunu söylemişlerdir. Mürnin 
ihtilam oluyor, uyanınca da üzülüyordu. Şeytan onla
rı üzmek için hiç olmazsa böyle yapıyordu, demişler
dir. (436 ) 

Şeytan, iman edip Allah'a tevekkül edenlere hiç 
diş geçiremez: o:Hakıyka.t iman edenlere ve rablerine 
güvenip dayananlar üzerinde o şeytan'ın hiçbir haki
rniyeti yokdur.» (437) İşierini Allıah'a havale eden ve 
şeytandan Allah' a sığınan kimse üzerinde tesiri yok
dur. (438) 

Te'vil ehli, şeytanın mü'min üzerinde tesiri olma
rtıası hususunda değişik şeyler söylemişlerdir. Bazı
lan : «Şeytanın, mü'mini affolunmayacak günaha dü
şürmekte sultası yokdur?,, derler. Bazılan da şeyta
nın cennetten koğulduğunda ettiği yeminde bildirdiği 
muhlis kullara sultasının olmadığım söylemişlerdir: 
«Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş kulların Ca.zdırmam 
dan) müstesna .. » (439) B azıları da: «Murad istiazedir. 
Kim 'Allah'a ist:ia.ze ederse ondan şeytanın tesiri def 
edilir. »  demişlerdir. Ki doğrusu budur. Kul bununla 

435l Tab., 28/12 . 
4361 Nahl, 99. 
4371 RM., 14/230. 

438) Hicr, 40. 
4391 Tab , 14/117 . 
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kendine runz olan şeytanın vesveselerinden ve tehli

kelerinden Alla.h'a tevekkül etmiş oluyor. (440) Zateı� 
şeytanın, ekseri alimierin dediği gibi, bütün hakimi

yeti vesveseleridir. Müşrikleıi de, başka değil vesve

seleriyle azdınnaktadır. Yoksa bizz,at kuvvetle ve zor
hı b unu temin etmiş değildir. 

u} İstl'a.ze (Allalı'a Sığınm.akl 

Geçen tefsirden anlıyoruz ki şeytan.ın, Allah'a sı
ğınan ve tevekkül edenlere gücü yetmemekte, onun 
için Hz. Meryem'in annesi onu ve torun u !sa Cas) 'ı 
�eytandan Allalı.' a  ısmarlramıştı : « . . .  Ben onu da zür

rlyetini de o taşlanmış (koğulmuş) şeytanın {şerrin) 
den sana sığ;ınır Cısmarlarım) ,  dedi.,  (44 1 )  Allah onun 
bu duasını kabul etmiş, kızı Meryem'i ve torunu İsa'yı 
şeytandan muhafaza etmişti, şeytıan onlrtra S'ataşmak 

ve zar1ar vermek için bir yol bulamamıştı. {442) Ebü 
Hureyre'den rivayet olunan hadiste Rasülullah (as) 
•:Hiçbir çocuk yoktur ki doğduğu zaman şeytan onu 
dürtüp aj;latmıamış olsun. Yalnız bundan Meryem i.J.c 
oğlu İsa Cas) müstesna. »  buyurmuştur. (443)  

AHalı Te ala, K ur' an' da, çeşitli ve sileler ı e·, m üminlere 

şeytandan k endine sığınmalannı öğüdlüyordu. (444) 
«De ki : -Sabahın rabbine, yarattıki-annın şerrinden . . .  

sığmırım.» (445) «De ki -Cinden v e  insanlardan, in

sanlıarın göğüslerine vesvese veren vB.svas-hanna:; 
ş eytanın şerrinden, insanların mfıbüdu sahibi ve Rab
bi CAllah'a) sığınınm .» (446) «Ve de ki -Rabbim, 

440} Ali imrfı.n, 36. 
4·1 1)  Tab., 3/HlO. 
4-!2 )  RM., 3/137: İ.K , 2/31 ,  
'l1al Felalı::, ı-2. 

444) Nas, 1-6, 
44Sl Mü'nıinün, 97. 
4461 Tab.,  13/40 
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şeytanların dürtüştürmelerinden ( vesveselerinden) 
sana sığınırım. Rabbim, onların huzurumda ·bulun
malarından da sana sığınınm.» (44 7) Şeytanın gayz 
ve kelbe fısıldamasından (448) , Allah'ın emrettikle
rinin hilafına vesveselerinden sana sığımrım Rabbim! 
de (449) ve yine hiçbir hal�mde bilhassa namazımda, 
Kur'an okumamda, ecelim geldiğ·i zamanda (450) , ye
rnek yerken, cimıl' esnasında, Kurban J[eserl[en vo 
bunlardan başka diğer bütün işierirnde sana sığmı
rım. (451 ) Uykuya yatılacağı zamanda şeytandan 
Allah'a sığınmak sünnet olmuştur. Ebu Davud, Nesfıj 
ve Tirmizi'nin rivıayet ettikleri hadiste ashabın şöyle 
dediği nakledilmiştir: «Resulullah b�ze, korkudan emin 
olmamız için, uykudan okumak üzere şu isti'azeyi öğ
retirdi Bismillahi e'uzü bi-kelimati'l-lahi't-tammeti 
min gazabihi ve'ıkabihi ve şeni.'ı-badihi ve min he
mezati'ş-şeytan ve en yahzurunb (452) Diğer bir 
hı:ı.diste, Resuluilah (as) «Koğulmuş şeytanın dür
düştürmesinden, vesvesesinden ve neresinden Semi' 
'Alim Allah'a sığ·ınırım.» der idi. (453) Ebu Davud'un 
rivayet ettiği hadiste ResuluHalı (as) «Ey Allah'ım 
ihtiyexlıktan, duvar altında kalmaktan, boğulmaktan 
ve ölüm anında beni şeytanın çarpmasından sana sı
ğınınm." buyurmuştur. (454) 

Allah Teala Kur'an okuyanların kendisine sığın
malarını da öğüdlemişti : «Haydi Kur'an okuduğun 
(okumak 'istediğin) zaman o koğulmuş şeytandan 

AUah'a sığın. » (455) Bu, okurken vesvesesi vermeme-

4471 RM., 18/60. 

44tıJ RM., 18/62. 

4491 i K., s1a1. 
45Ql Nesai, Tirmizi, 5/541. 

4521 Ebu Davud. 

4531 Nahl, 98. 

4541 RM., 14/228 

4511 İ.K , 5/37. EbüDavud, 4./12. 4.55l Tab., H/116 
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si içindir. Çumhura göre isti'azenin şekli; Resulullah 
(as) 'ın isti'azesi gibi şöyle olmalıd1r: «E'zü billahi mi

ne'ş-şeytani'r-racim bismil-lahi'r-rahman'i'r-rahim.>> 
(456) Kur'an'dan önce isti'aze mendubdur. Kur'an'
dan önce veya sonra bunu terk eden bir farzı veya 
vıacibi terk etmiş sayılmaz. İbnü Zeyd'in dediği gibi, 
bu Allah'ın yol göstermesidir. (457) 

Takva sahibleri, şeytanın bir sapdırmasına ma
ruz kaldıklan zaman, akıUarıyla kendilerini korur
lwr: <<Takvaya erenler (yok mu?) onlara şeytandan 
herhangi bir ıanza ilişdiği zaman (Aliah'ın emr ve 
nehy ettiği şeyleri) iyice düşünürler, bir de bakarsın 
ki onlar (Halnykatı) görüp hilmişlerdir bile. >> (458 ) 
Şeytanın vesvesesi takva sahibierinin etrafında dö
ner durur fakat onlar tesir edemez. (459) 

«Şeytandan ilişen anza>> :lçin Mücahid gibi bazı
ları <<gazab>> demişlerdir. İbnü Kesir gibi bazılan : 
«Şeytanın hataya düşürmesi ve yıaklaşmasıdır>> de
mişlerdir ki bu görüşlerin her Hdsi de birbirine yakın 
şeylerdir. Gazab şeytanın kaydırmalanndandır, hata 
da öyledir. 

İşte takva sahibieri bunl'ar ve benze:deri, Allah'ın 
üzerlerindeki haklıanndan onlan 'ahkoyacak birşey 
arız olduğunda; Allah'ın cezalandırmasım, mükafat
landırmasını, va' dini, va' i dini düşünürler ve hakkı 
görürler. Böylece şeytana iteatten kendilerini çeker
ler. (460) 

ıt56l A'raf, 201. 

457) RM., 9(148. 

45ııl T.ab., 9/100-107. 

459) A'raf, 200: Fussılct, 36 

46{)) Tab., 24/76. 
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Allah Teala, Resuluilah Cas} 'ıa da, şeytanın fitle
mesinden kendisine sığınmasını bildiriyor: «Eğer şey
tandan bir fitne (gelip} seni dürterse hemen Allah'a 
sığın. Çünkü o, hakkıyla işidici ve tam bilicidir." (461J 

cı  Şeytan Peygamberlere de 'Musallat Olmuştur: 

Geçen ayetlerde şeytanın Resülullah Cas) 'a hile 
sataştığını görüyoruz. Ayette tefsiren «Eğer şeytan 
gönlüne, seni kötülüğe yitmek gayes'iyle bir vesvese 
atarsa Allah'a sığın, Onun adımlanndan Allah'a ya
pış, Allah isti'azeni duyar. (462) Eğer seni cahillerden 
yüz çevirmekten alıkoyup onlarla beraber kalmaya 
zorlayan ve ş eytandan olan bir gazab gelirse Allah'a 
sığın, (463) denilmektedir. 

Bu ayetler bazılannın zannettiği gibi, peygam
berlerin şeytıan vesvesesinden ve (bundan dolayı) 

günah işiemekten salim olamayacağına delalet y o]\
tur. (464 ) Onlıar şeytanın vesveselerine maruz kala-
1:>ilirler fakat bu oıllıarda tesir icra etmez. 

Müslim'in Ebü Hureyre 'den rivayetinde Hesu lui
lah Cas) şöyle buyurmuştur: <<Siz (insanlardan) hiç 
kimse yok ki bir şeytanla bir melek ona vazifeli bu
lunmasın. >> Sahabe : -Sana da mı Ya Hesulullah? de
mişler . "  Evet bana da. Yalnız Allah bana yardım etti 
de şeytanım müslüman oldu. O bana ancak hayrı 
tavsiye eder, demişlerdir . (465) 

Eyyüb Cas) 'a şeytan musallat olmuşdu da o Allah'a 
dua ederek bundan kurtulmuştu : <<Kulumuz Eyyüb'u 
da an. Hani o, rabbine şöyle nida etmişti : -Hakıykat 

4611 Tab., 9/100. 

4621 RM., 9/148. 

4631 Müslim, 

464 1  Sad, 4 ı-4a 
4651 Tab., 23/100. 
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şeytan beni yorgunluğa Cmeşakkata) ve azab (hastalı� 
ğa) uğrattı . .  -Ayağını vur (yere, dedik) . İşte hem yı
ka.nacak hem içecek soğuk (bir su) . »  (466) 

K�atade'den rivayet edileliğine göre Eyyub Cas) 'a 
şeytanın musaHat olması, malının ve ailesinin yok ol
ması ve vücudunun hastalanması şekHndeydi ve bu
nunla yecli sene imtihan edilmişti . (467) Denildi ki : 
«Şeytan melekleırin Eyyüb (as) 'ı övdüklerini ve ona 
hased etti. Allah'dan, kendisini onun malına çocukla

rına, cesedine musaHat etmesini istedi. Allah Teala 
da Eyyüb (as) 'ı 'imtihan için ona müsade etti. Kısse" 
meşhurdur. Zamalışeri bunu kabul etmez ve : «Allah'ın, 
peygamberlerine şeytanı muS'allat etmesi caiz değil
dir . »  der. Bazıları da dediler ki «Şeytan Eyyub (as) ' a  
vesvese verip, ınalının ve çocuklarının çokluğundan 
dolayı onu sevindirdi. Bundan dol'ayı Allah da onu 
bu şekilele mübtela etti ."  Alü.si bu görüşlere şu şekil
de itiraz ediyor: «Bu sözleır peygambedik makamına 
yakışmayan şeylerdir. Eyyüb (as)  'a yorgunluk ve 
azab veren şey Ona arız olan hastalık ve malıyla 
ailesinin yok olmasından dolayı şeytanın ona vesvese 
vermesinden dolayı idi . Eyyü.b Cas) şeyumın vesvese
sini def etmek için mücahede ediyordu. Onun için 
yorgun düştü ve elemlendi, Rabbisine, onu kendisin
den uzaklıaştırması için niyaz etti . >> (468) 

Yusuf l as )  ',a dalaylı yoldan musaHat olan şeytan, 

Yusuf (as) ' t  kurtulacağını müj delediği mahpusa O'nu 
efendisinin yanında anınası unutturmuştu : <<Bu iki
sinden kurtulacağını bildiği ·kimseye dedi ki -Beni 

ıl66l RM., 23/20�-206. 
'1671 Yüsuf, 42. 
468) R.M , 12/ı47. 
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et"endinin yanında an. . .  Fakat şeytan, efendisine an
mayı ona unutturdu. Da (bu yüzden Yusuf) daha ni

ce yıllar zindanda kaldı.» _(469) . Şeytan kurtulan bu 

adama vesvesesiyle kıalb:iıii birçok şeylerle meşgul 

ederek Yusuf (as) 'ı efendisine anınayı ona unuttur
muştu . (470) 

Daha önce de Yüsuf (as)  ile kardeşlerinin arası

na fesad s okmuştu da kardeşleri ona karşı cahiJlik 

etmişlerdi. (471) " CHabbim) bana iyilik etti. Çünkü 

beni zındandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin 

ıarasını bozduktan sonra da o, sizi çölden getirdi .»  ( 472) 
Musa (as) da bir seyahatında, muhtemelen, şey

tanın onu aile ve vatanından ayırılışıyla meşgul et

mesinden (473) azığını bir yerde unutmuştu : «Vakta
ki (o azıklan olan balığın denize girip kaybolduğu 

yerden) geçip gittiler) Musa gene (yol arkadaşına) 

dediki kuşluk yemeğimizi getir. Bu yolculuktan, and

olsun ki, yorgun düştük . . .  (Genç :)  -Gördün mü, dedi, 

kayaya sığındığımız v-akit ben balığı unutmuşum, onu 
söylememi bana şeytandan başkası unutturmadı . . . » 

(474) 

Musa ' (as) bir defasında, şeytanın yüzünden, ka

zara bir adamın ölümüne sebeb olmuştu : (Musa) , 

ehalisinin gaflet üzere olduğu bir zamanda şehre gir
di de ( orada) birbiriyle kavga etmekte olan iki adam 

gördü. Şu kendi tarafdarlanndan, bu da düşmanla

rındandı. Derken tarafdarlanndan olan, düşmanının 

4691 Tab., 13/47: RM,., ı3/60. 

470) Yüsuf-ıoo. 

4711 RM., 15/317 

472) Kehf, 62-63. 

473) Kasa.s, 15. 

474) Tab., 20/30. 
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aleyhine imdad istedi. Bunun üzerine CMusiU ona 

bir yumruk vurup öldürdü. 'Bu, dedi şeytanın işlerln

dendir . . . •·  (475) . Şeytan Musa (.as) 'ın gazabını eaş

turup adama vurmasına sebeb olmuştur. Böylece o 

adamın ölümüne yol ıaçmıştır. (476) 

Allah Kur' an' da, bütün peygamberlere, insan ve 

cin f}eyta.nlarının düşman olduklarını beyan eder: «Biz, 
(sana yapdığımız gibi) her peygambere de böylece 

insan ve cin şeytanlarını düşman yıapdık. Onlardan 

kimi kimine, aldatmak için yaldızlı birtakım sözler ve 

vesveseler, telkin ederler. Eğer rabbin dileseydi bunu 

yapamazlardı. Öyle ise onları, düşmekte oldukları ya

lanlarıyla beraber başbaşa bırak.·· (477) 

Allah Resülullıah (ıas) 'ın inadcı düşman muhalif

lerinden dolayı duyduğu üzüntüye karşı bu ·ayetle 

onu teselli etmektedir. Cinlerin kafideriyle insanların 

kafirleri her devirde aynıdır, diyor. (478) 

Bu cin ve insan şeytan}arı biribirierine batılı süs-
1er, güzel gösterir ve böylece biıibirleı�ini Allah yo

lundan sapdırırlar. (479) 

Ayette geçen «İnsan ve cin şeyiıanlıa.rı» ndan ne 

kasd olunduğunda ihtilaf olmuştur: Bazıları : «İnsan 

şeytanları, insanlada beraber (onlara vazifelll şey

tanlardı. Cin şeytanları da cinlerle beraber bulunup 

(onları sapdırmakla vazifeli) şeytanlardırr. İnsandan 

şeytan yoktur?» demişler. Taberi bu hususta şunu di
yor: «'İnsanların ve cinlerin şeriiieri her peygambere 

düşman kılındı." . Ebu Zer'den şu hadis rivayet olun-

4751 1 n'am, 112 

476 1 İ.K., 3/82-84. 

477) Tab., 8/4. 
4781 Tab., 8/4-5 

4791 RM., 8/5. 
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muştur: «Resulullah (as) 'ın bir sohbetinde idim. Soh
bet epey uzadı . Resuluilah (as)  -Ya Ebu Zer, namaz 

kıldın mı? buyurdu . 'Hayır ya. Resulullah. dedim. 'Öy
le ise kalk iki rekat namaz kıl ! buyurdu. N·amazı kılıp 

tekrar geldim 'Ya Ebu Zer, insan ve cin şeytanlarının 
şerlinden AUah'a sığındın mı?' buyurdular� Ben de:  
'Ya Resulullah, insanlardan da şeytan var ını?'  diye 
sordum. 'Evet, hem de cin şeytanlarından da şerlidk
ler.' buyurdu.» Mücahide göre de, insanlarm kafirler 
insıan şeytanlandır, cinlerin kafideri de cin şeytan
larıdır. (480) İbnü Abbas'ın bu husustaki sözleri daha 
değişik:: «Cinle!r, şeytanlar değHdirler. Şeytanlar İb
lis'in çocuklarıdırlar ve onunla beraber öleceklerdir. 

Cinler ise, ·insanlar gibi, ölürler. İçlerinde k afir ve 

mü'min alıanları vardır. (48 1 )  

Yukardaki ayette de işaıret olunduğu gibi şeytan·· 
lar Resuluilah Cas)  'a musallat oluyorlanlı. Bazan, 
unutmaması gereken şeyi ona unutturuyorlard ı 
«Ayetlerimiz hakkında (münasebetsizliğe)  dalanları 
gördüğün zıaman -onlar Kur'an'dan başka bir sözle 
meşgul oluncaya kadar- kendilerinden yüz çevir 

Eğer şeytan seni unutturursa, o halele hatırladıktan 
sonra artık o zaJimler günıhuyla beraber oturma. "  
(482) . Yani şeytan seni meşgul eder de zalimlerden 

yüzçevirmeni unuttururda onlarla oturmayıa devam 
edersen hatıriayınca onlardan uzaklaş. (483) Bazı 
muhakkıkla!r: «Bu ayette hitab Resuluilah ( as )  aysa 
da murad ondan başkadır. '' demişler. RaJıziler de: 

«ResüluUah Cıas) unutmaktan münezzehdir. Çünlcü 
---- -··--·-···----

4801 En'am, 68. 
4Bll RM� .• 7/182. 
4821 RM., 7/182. 
4831 A'Ia, 6 
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Allah Tea.la 'Seni okutaeağız da unutmayacaksın. '  
buyurmuş tur.» (484) derler. Ra:fızilerin dışmdakiler 
yukardald ayeti delil göstererel{, bunun Resü.lul!ah 
( as )  için caiz olduğunu söylemiştir. Alimierin bu hu

sustaki mcızhebi şudur: «Kur'an'ın ve hadislerin zahi
ri olan şeriatda ResuluUah (as) 'unutması caizdir. Fa
kat Allah Resulüne onu muhakkak hatırlatır, o unut
kanlıkda devam etmez.,. (485 ) . Nitekim Allah O'na, 
şeytanın kendisine yaptığı gibi, geçmiş peygamberlera 
de musaHat �lduğunu bildirir iken, o şeytanın yapdık
lannı düzelttiğini beyan buyurmaktadır: «Biz senden 
evvel hiçbir nebi göndermedik ki o, (birşey) arzu et
tiği zaman şeytan onun dileği hakkında ille ( b'ir fit
ne meydana) atmış olmasın. Nihayet Allah şeytanın 
ilka edecel�i (o fitneyil giderir, ibtal eder. Yine Allah 
ayetlerini sabit (ve mahfüz) kılar . . . » (486) 

Bu ayetin nüzul serJebi şu idi Şeytan Resuluilah 
<as)  'ın okuduğu bazı cı .. yetlere, Allah'tan naz'H olma

mış şeyleri sıkıştırrmştı. Bu Resuluilah (as) 'a ağır 
geldi ve bunun için üzüldü. Allah Teala da bu ayetle 
ResuluHalı (as)  'ı teselli buyurmuştu. Muhammed b. 

Kıa'b el -Kurezi ve Muhammed b .  Kays hadiseyi şöyle 
naldederler: «Hesulullah (as) bir gün kalabalık bir 
Kureyş topluluğunda oturmuştu, o esnada, Allah'dan 
onların nefretini gerektirmeyen bir ayet nazil olma
sını temennj etmişti. AUah Necm suresini indirdi. R-e
sülullah (as) gelen ayetleri okumaya başladı. (Ku
reyş'in me:�hur putlarından bahseden) 19. ve 20. ayat
lere geEnce şeytan ara yere 'Bunlar yüksek garanlık
dırlar ve �;efaatları umulur.' ibaresini sıkıştırmıştı: 

484) RM., 7/1 32-183. 
1851 Hacc, 52 ·53. 
486) İsr1, 73-'/5 
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Resülullah Cas) bundan sonra bütün sureyi okumuş 
bitince de secdeye kapanmıştı. Oradaki Kureyşlilerin 
hepsi de onunla beraber secdeye kapanmışlardı. El
Velid b. Muğire bile Cihtiyar olduğu için) yerden top
rak alıp ona secde etmişti. Bundan sonra müşrlkler: 
'Allah dir'iltir, öldürür, ye..ratıp nzık veren odur. Fa

kıat şu ilahlarımız da bize onun yanında şefaatçidir
ler. Madem ki, böyle söylemekle onlara da bir yer ver
din, biz de seninle beraberiz.' dediler. :Akşam olunca 
Cebrail Cas) geldi. Resuluilah Cas) ona Necm suresi-

. ni tekrar etti. Şeytamn sıkıştırdığı iki kelimeye gelin
ce Cebra:il <as} : -Ben bunları getirmemiştim. dedi. 
Peygamberimiz de : '-Allah'a iftira ettim, Allah'ın bu
yurmadığını söyledim! '  demişti. Bundan sonra «On 
lar isterler ki, sana vıahyettiğimiz şeyden başkasıyla 
bize iftira ed esin, işte o zaman seni candan dost tanı

yacaklıar . . .  » (487) Ayetleri nazil oldu. Resülullah (as) 
ın üzüntüsü bu ayetlerin inmesiyle dinmemişti. Bu
nun üzerine de yukardaki ayetler nazil oldu. Allah 
Teala bununlıa Peygamberimizin hüznünü izale et
mişti. Şeytanın yaptığını da temizlemişti. Kureyş: Mu
hammed, ilahlarımızın Allah yamndaki kıymetinden 
pişman olup onu değiştirdi, yerine başka ayet getir
di. '  demişler ve eski ezalarına tekrar başlamışlar . 

<<Ebu'l-Aliyye, İbnü Abbas ve Dahhak'dan buna ben
zer rivayetler naklolunmuştur.» (488) 

İbnü Kesir bu kıssayı naklettikden sonra: «Bu 
benzeri rivayetlerin hepsi mürsel ve munkatı' (yD..ni 
senedinde za'f olan) rivayetlerdir.» hükmünü veriyor. 
(489) . lbnü. Kes.ir'in naklettiğine göre, Bağavi bu ri-

487) İsra., 74 . 
488) Tıah., 17/131-133. 
439) İ.K., 4/6.55-657. 
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vayeti tefsirine aldıktan sonra soruyor: «Resulullah 
Cas) 'ın masum olmasına rağmen böyle bir hadise 
onun için nasıl olabilir? Bu soruya şu güzel cevabı 
veriyor: «Şeytan o ilıaveyi müşriklerin kulaklanna 
söyledi. Onlar bunu Resuluilah (as) 'ın okuyuşu zan
nettiler. Halbuki ResuluUah (as) öyle okumamıştı. 
(490) 

<<Garanik Hadisesh diye meşhur olan bu mesele 
ile ilgili geniş malum•atı «Hatemü'l-Enbiya Hz. Mu
hammed ve Hayatı» adlı eserde bulmak mümkündür. 
(491) 

Bütün bunlardan anlıyoruz ki şeytan peygam
berlere de musallat olmuştur. Fakat bu tasıallut tesir 
icra etmemektedir. Onun için, yukarda geçtiği gibi 
Allah Teala ResuluHalı Cıas) 'a şeytanlardan kendisi
ne sığınmasını bildinnişti. 

dl Şeytanın İnsanlara Bedeni Tesiri 

Allah Kur'ıan'da, dünyada iken riba yiyenlerin 
kıyamet. günü kabirierinden kalkışlannı beyan eder
ken (492) onlann dünyadaki şeytan çarpmış kimsele
rin kalkışı gibi (493) kalkacıaklannı bildirir : «Riba 
(faiz) yiyenler kendilerini şeytan çarpmış (birer mec
nun) dan başka bir halde Ckabirlerinden) kalkmaz
laır. Böyle olması da onlann : -Alım satım da ıancak 
riba gibidir. ' demelerindendir. Halbuki Allah alış-ve
rişi helal, ribayı (faizi) harıam kılmıştır . . .  » (494) 

4901 i ıK . •  -1/657. 
4911 Hatemü'l-Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı, 95··105. 
4021 T�b., 3/6'7: İ.K., 1/579: RM , 3/49. 

4931 RM., 3/4!>. 

4B4l Balcara, 2.75. 
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«Şeytanın çarpması,, s=ar'a ve cinnet olarak alın

mıştır. (495) Cinnet, şeytan çarpması olarak isimlen

dirilmiştir, çünkü şeytan ins·anı messeder, (kan, sal
ya, sa;fra ve dalakdan müteşekkil olan) insanın un
surları eğer fesada müsaid ise onu cinnet tutarak un
surları fese"da uğrar. Allisi'nin ifadesine göre bu ta
biblerin dedikler'ine ters değildir. . .  ıBu şeytanın her 
messinden hasıl olmaz. Şeytanın dokunuşu olduğu 
halde cinnet olmayabilir. Bu kişinin mizacı kuvvetli 
olduğu·  zaman böyle olur. Bazan da şeytanın dokunu
şu olmaksızın cinnet arız olabilir, bu da mizac zayıf 
olduğu zaman olur. Şeytıanın dokunuşuyla hasıl olan 
cunıin bazan or.taya çıkar ve onun kendisiyle bilinen 
emttreleri vardır . . .  

Mıitezile ve Şafiierden Kaffal, sıar'a ve cunıinun 
şeytandan olduğunu kabul etmezler. Çünkü, onlara 

göre, şeybanın buna gücü yetmez. Kendisi, ayette geç
tiği gibi bunu itiraf etmektedir: 'Benim sizin üzeriniz
de sultanim yoktur.» (496} 

Hulasa şeytanın insanın bedeni üzerinde tesiri ol
makla beraber bu umumi bir durum değildir. Şeyta
mn insan üzerindeki es'as tesiri vesveselerl ile icra 
ettiği tesirdir. Görüyoruz ki insanlardan sar'alı olan
lar çok değilse de sapıanlar çok fazladır. Binfı.enaleyh 
şeytan, insanları, daha ziyade ves':"eseleriyle tesiri al
tına almaya uğraşmaktadır. 

495) Ta;b., 3/67: RM., 3/49. 
400) RM., 3/49. 
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HI. KISIM 

AllİRET HAYATINDA ŞEYTAN 

A -· WJAHŞERDE CİNLER 

Allah Teala Kur'an'da insanlada beraber cinlerin 
de hesaba çekileceğini beyan etmektedir: «Ey ins ve 
cin ileride siz (in hisabınızı görmiye) yöneleceğiz.,  
(497) 

Bu Alla.h'ın kullanna tehdidir: «Sizi hesaba çeke
ceğim, işlerinizi ele alacağım. Ey insanlar ve cinler, 
içinizden masıyet sahibierini cezalandıracağım, iteat
kar olanları mükafatlandıracağım.» demektedir. (498 )  

Ayette geçtiği gibi «Sakaıa.n, tabir"ll insanlar ve . � 
cinler için kullanılır. «Sikah kelimesinden müştak-.....,_,_,_ . 
dir ve «yük,. anla.mına gelir. Denildiğine göre: «Insan-
lar ve cinle!Y mükellefiyetle yüklü olduklan için bu 
isimle anılmışlardır.,;) Hasan Basri de : «Günahla yük
lü olduklanndan bu isim onlara verilmiştir.» der. (499 ) 

İnsanlar ve cinler mahşerde toplandıklarında he
saba çekilmeden bir müddet beılderler. Sonra arnelle
rinden hesaba çekilirler: (500 ) «İşte o gün ne insana 
ne cinne günah sorulmayacak.» ( 501) 

Kıyamet günü melekler semadan inip mahşerde
kileri yedi safla abluka altına al dıklan zaman (502) 

·Unl Ru.hmilıı, :3 1 .  
·i98l Tab. ,  ��7/71J. 
•199) RM., 27/U2. 

50{)) 'İ.K , '6/494. 
SOl) RaJınıiı.n, 39. 
5021 Tab., 27/8: i.K:, 6/492. 
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ve cehennem getirildiği zaman (503) Allahim hesaba 
çekmesinden korkarak (504) ne insanlar ne cinler ka
çabilirler: «Ey cin ve insan cemaat neri) , göklerin ve 

yerin bucaklarından geç Up de ilahi kazadan selame

te er) miye gücümüz yetiyorsa ki CAllah'ın bahşede
ceği) bir kudretle olmadıkca asla geçemezsiniz, hay
di geçin (kurtulun) .» (505) 

Sor..ra Allah Teala, peygamberlerinin ahiretle 
korkutuşunu haber vererek, cinlerin ve insanların 
kafiderini azarlaır: «Ey ins ve cin oemaatı, içinizden 
size ayetlerimi nakleder, bu günümüzün gelip çata
cağını inzar ile haber verir peygamberler gelmedi mi 

size? . . Ey rabbimiz, diyecekler, nefislerimize karşı 
Ckendi aleyhimizde) şehidlik ederiz. Dünya hayatı 
onları aldattı da gerçek kafir kimseler olduklarına, 

kendilerri de kendi aleyhlerinde, şahid oldular.>> (506) 

Yine malışer günü, Allah Teala , şeytanları, insan
ları çokca azdırmalarından dolayı azarlar ve hak et
tilderi şeyi onlara bildirir « (Hatırlayın) o günü ki 
CAHah ) , onların hepsini (huzurunda) toplay,acaktır: 

-Ey cin (şeytan) cemaatı (denilecek) insanlardan bir

çoğunu (başdan çık'arıb) almak ( kendinize malet
mek) kaydına düşdünüz ha! Onların dostları olan in
sanlar da şöyle diyecek : -Ey r:abbimiz kimimiz kimi
mizden faide gördük, bizim içüı takdir ettiğin vadeye 
erdik. . Buyuracak ki : -Allah'ın diledikleri müstesna 

olmak üzere, içinizden ebedi kalıcı olduğunuz ateş 

karargahınızdır sizin. Şüphesiz ki rrabbin tam hüküm 

ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İşte biz zalim-

503) Tab , 27/80. 
504) RM., 27/112. 
505) Rahman, 33, 

500l En'aın, ıao. 

- 1 1 3 -- F. 8 



lerden kimini kimine irtikab etmek te oldukları gü
nahlar yüzünden böylece musaHat ederiz., (507) 

O gün şeytanla, dünyadaki insan yoldaşı (508) 
mahşere geldiklerinde, insan şeytana kızar ama iş 
işten geçmiştir: «Nihayet o bize geldiği z·aman dedi ki 
(der kil Keşke seninle benim aramda gün doğuşuy
la gün batışı ıkadao:" uzaklık olS'aydı. (Sen) ne kötü 
arkadaş (mışsın) . mu temenniniz pişmanlığınız) bu
gün size asla faide vermez. Çünkü (hepiniz) zulmet
tiniz. Muhakkak siz de a.zabda ortaklarsınız.,, (509) 

Sa'id el-Ceriri'den riv,ayet olunduğuna göre şöy
le demiştir: «Kafir kıyamet günü k:ıabrinden dirilip 
kalktığında şeytanı elinden yakalar ve ondan hiç ay
rılmaz. Nihayet Allah onl1arı beraber cehenneme ata:r, 
işte o zaman insan şeytana böyle söyler_,, (510) 

Hüküm verme bitince, şeytan, dünyadaki va'idle
l'1inin asılsız olduğunu . ilan eder: «İş bitince şeytan 
der ki : -Doğrusu !Allah size hak va'di va'd buyurdu, 
ben de bir va' d yaptım yalan çıktım, mam·afih benim 
size karşı bir sulbam yoktu, ancak sizi davet ettim siz 
ele bana icabet eylediniz. O halde beni levmetmeyin, 
nefislerinizi levmediniz . . .  '' (511) 

'f.abarani ve İbnü 'Asakir'in zayıf senedie 'Ukbe 
b. 'Ami:r'den rivayet ettikleri merfu' hadiste Resului
lah C as) buyurmuştur ki : «Kafirler, Resuluilah Cas) 'ın 
müminlere şefaatını gördükleri zaman İblis 'e koşar-

5071 ı n'am, 128-129. 
508) Tab. ,25/44 

509) Zuhruf, 38-39. 
5ı0l T.ab., 25/45: tK., 6/227. 

5111  İbrahim, 22, 
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lıar ve : �Müminlere şefaat olunuyor. Kalk sen de bize 
şefaatcı ol. Çünkü bizi sen sapdırdın. derler. Şeytan 
kalkar yüksek bir yere çıkair. Bir koku duyulur. On
dan sonra AHalı'ın ayette kıssa ettiği gibi söyler.>> ( 5 12) 

Şeytan bunu, cennetiikierin cennete, cehennem
liki-erin cehenneem gireceği kesin belli olduktan son
ra söyler. Hasan Basri'den rivayet olunduğuna göre 
de İblis ıateşten bir minher üzerinde konuşur. Cehen
nemlikler onun bu sözünü işittikleri zaman kendileri 
kendilerine hiddetlenirler ve sonsuz pişmanlık duyar
lar. ( 513) 

Malışerden sonr;a, ba'si inkar eden insanlar ve 

şeytanlar cehennem etrıafında diz üstü gelirler: «Bi
naenaleyh biz, Rabbine andolsun ki, onları da şey
tanları da elbette ve elbette mahşerde toplayacağız 
sonra onları behemehal cehennemin etrafında diz üs
tü hazır tutaoağız.,, (614) . O gün her ,kafir dünyadaki 

dostu olduğu şeytana zincirle bağlı olarak haşrolur. 
(515) 

bJ Kafir Cinler Cehenneme, Mü'min Cinler 

Cennete 

Allah Te ala cinlerin ve insanların çoğunun cehen
neme m üstahak olacaklarını beyan eder: «And olsun 
ki biz cin ve insden birçoğunu cehennem için yarat
mışızdıif, onlann kalbieri vardır bunlarla idrak et
mezler, gözleri vardır bunlarla görmezler, kulakları 
vardır bunlarla işitmezler. Onlar gaflete düşenierin 
ta kendileridir.» (516) 

5121 RM , 13/208. 

5131 Tab. , 12/133-135. 

514) Meryem, 67-:69. 

5151 RM., 16/118. 

5161 Araf, 179. 
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Ayette cinler önce zikTedilnıektedirler çünkü, ce
hennemliklerin sıfatı ol,arak bildirllen şeylerle onlar 
daha fazhı ınuttasıftır1ar. Sayıca da insanlardan çok
turlar. Yaratılışları da insanlardan evveldir. (517) 

İnsana şu müşkil gelebilir: Cinler ateşten yara
tıldıklarına göre, cehennemin ateşi onlıaı·a nasıl zarar 
v e  ızdırap verebilir? Buna Alüsi şu cevabı veriyor: 
«Cinler ateşden yaratıldı, demek yaratııctıkları unsur
lann en fazlası ,ateş olduğu içindir. Bu durum cehen
nemin onlara �azab olmasına mani değildir. İnsan da 
toprakdan yaratılmıştır ama toprakdan rahatsız olur. 
Hem ateşden yaratılan bedenleridir, azab olacak olan 
Ise ruhlarıdır. Ruh ise ateşden yıaratılmış değildir. 
Ateşden bedende bulunan ruhun azabı makuldur. 
(518) 

Allah cehennemİ insanlar ve cinlerle dolduraoa
ğını takdir etmişti : « . • .  Bununl,a beraber Rabbinin şu 
sözü de tas tamam yerine gelmiştir: Andolsun ki ben 
cehennemi bütün insan ve cinden (müstahak olanlar
la) dolduracağım.» (519) 

Bu ayet h'akkında şu meşhur sual sorulur: <<Aye
tin zahiri bütün insanların ve cinlerin cehenneme gi
�:eceğini ifade ediyor. Halbuki böyle olmadığında bir

çok diğer ayetler ve hadisler vardır. Bu nasıl olur? 

I-\!adı buna şu cevabı verir: <<Cinler ve insanlardan 

murad, ltsi olan}arıdır, ayette kelimelerin ma'rife ola

rak gelmesi ahd içindir.» (520) 

li17l RM , 9/1111. 

ı;ısl RM., 9/l l!l. 
!HS) Hüd., 119-. 
:;zol RM., I2/W6. 
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Cehenneme atıla._lJ. kafiır insanlar ve cinler orada 
ğayzlerinden biribirlerini lanetlerler: «' (Allah) diye
cek: -İns ve cinden sizden evvel geçmiş ürnmetler ara

sında siz de girin bu ateşin içine. .  Her ümmet girdik
ce {kendisine uyup saydığı) hemşiresine lanet ede
cek. Nihayet hepsi birbiri ardınoa oraya girip topla
nınca da sonrakiler evvelkiler için : -Ey Rabbimiz, di
yecekler, işte bizi bunlar saptırdıl,ar. Onlar için aleş
den katmerli azab vıar . .  Huyuracak lü : -Herkes için 
katmerli, şu kadar ki siz bunu bilrnezsiniz. , (52 1 )  

V e or,ada biribirlerinden intikam alma hırsına 
kapılırlar: «Ü küfredenler (cehennemde) -Ey Rabbi

miz, cinden ve insandan bizi sapdıranları göster bize 
de onları ıayaklarımız altına alalım . . . » (522) Cinden, 
sapdıranlardan rnlirad'ın İblis olduğu söylenmiştir. 
Hz. M ve Katade bu görüştedirler. (523) 

Cehennem k:at kat ve üst üste olduğu için bu in
sanlar, sapdıranJ.an, azabı daha şiddetli olan alt kat
Iara itmek isterler. (524) 

İşte böylece İblis ve ordusu cehenneme yüzü ko · 
yun atılırlar: «Artık o ' (kafirler) de o azgınlar da, İb

lis orduları da topdan yüzleri koyun {cehennemin) 

içerisine atılmışlardır.» (525l :İblis'e gerek zürriyetin

den gerek insanlardan kendisine uyan ordusu. (526) 

Kafir cinler cehenneme atıldığı gibi mü'minleri 

de cennete gireceklerdir. Rahmfm suresinde bazı ayet

ler buna delildir, mesela : «Çadırlar içinde ehl-i per-

521l A'raf, 38. 

522) Fussilet, 29. 

»23) Tab., 24/72. 

524} Tab. ,24/72. 

5251 Su',ara, 94-95. 

5261 Tab , 19/55: RM., 19/103. 
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de huriler vardır . . .  Bunlara o (zevcelerrinden) evvel 
ne bir insan ı:ıe bir cin dokunmamıştır.•• (527) 

. . 
Ibnü Kesir, bu ayetin mürnin cinlerin cennete gi-

receklerine delil olduğunu der. Ertat b. el-Münzir'den 
şunu nakleder: <<Damra b. Hubeybe, cinle;r cennete 
girecekler mi? diye soruldu, 'Evet, ve insanların ken
dileri için olan hurilere nikahlandıkları gibi onlar da 
cinler j çin olan hurilere nikıahl,anırlar.' cevabını vet
di. (528) Altisi ayet'in zahirinin, cinler için huri olma
diğı ifade ettiğini söyler. (529) 

Mükellef olan cinlerden müminlerin; k afiderinin 
cehenneme girdikleri gibi, cennete girmeleri her akl-ı 
selim sahibinin kabul edeceği bir durumdur, Allahu 
Alem. 

527) Rahman, 56 ve 72-74., 

528l i.K., 6/499� RM., 27/119. 

529l RM., 27/119 .  
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N E T İ C E  

Dünyamizda bir hayır bir de şer hakikatı vaı·dır. 

Gece-gündüz, ilim-cehl, kudret acz tezileri gibi hayır 

şer de bir terazidir. Biribirlerinin zıddı olan bu iki 

vıakı'·a o kadar ikar ıiki keyfiyettir ki bundan dolayı 
Mecüsilik bir hayır bir şer tannsı inancına yer ver

miştir . 

Kitabımız Kur'an hayır ve hay-rm temsilcisi me

leklerden bwhsettiği gibi şer ve şerrin temsilcisi şey

tandan da bahsetmiştir. Kur'an'ın çeşitli surelerinde 

serpiştirilmiş yüzden fazla ayetle şeytan muhtelif yön

lerden anlatılmıştır. 

İnsanın en mühim düşmanı olan şeytanın sık sık 

mevzıl edilmesi, insanın dünyevi ve uhrevi saadetinin 

kefili olan Kur'an için en tabi'i bir haldir, çünkü o in

sana gereken lwr şeyi ihtiva eder. Binaenaleyh insan

ları şerrin kaynağı olan ve cehenneme sürüklemek 

isteyen şeytana karşı uyarması, bu baş düşmanını 

ona tanıtınası icab ederdi. 

Kur'an şeytamn, atalan İblis'in atamız Adem 

Ca.s) , Allah tarafından emrolunduğu halde secde et

meyişoiyle başlayan, düşmanlığını sık sık tekr·ar ede

rek, insanların düşmandan hiçbir zaman gaJil o tma-
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ınalarım is�emiştir. 

Şeytanın insanları aldatmak ıçın kurduğu çok 
gizli tuzaklar vardır. Kur'an bu tuzakları ifşa ederek 

inananlar için, o tuzakların tesirini hertaraf etmJştir. 

Kur'an'da İblis'in ve cinlerin ateşden yaratıldık-

ları bildirilir. Şeytanların mahiyeti 

hakkında çok malumat yolüur. �Bu 

ve evveliyyıUı 

hususta bir çok 

rivayet varsa da bunların hemen hepsine yakını ehl-i 

kitabdan geJen israili rivayetlerdir. 

İnsanlara görünmeyen bu gizli varlıklara her za

man «ŞeytaJl» denmemektedir. «Cin'' ismi de bu ma

nada kullantlır. «Şeytan,. ismi bilhassa bu varlıklar

da ataları İblis'in yolunda giden h:afirleri için kulla

nılmaktachr, Kur'an'da bu kullamş ca;ridir. ,,cin» is-· 

mi ise bazen bunların mü'min olanlan için kullanıl

maktadır, bazan da mü'min - kafir ayrımı yapılmak

sızın bütünü için kullanılmaktadır. 

Şeytanın insanlar üzerindeki tesiri vesveseleriy

le hasıl olmaktadır. Müslümanlar Allah'a sığınaralr 

onun bu tesirinden kurtulurlar. Kafirlerin, isti'aze gi-

bi bi.r tutacakları olmadığı için onun oyuncağı olur

lar. Şeytan bazan «Şeytan çarpması» denen s-ar'a ve 

cinnet ile m izadarı zayıf kimseleıin bedenlerine za

rar v erir. Allah'ın dilemediğine bunu da yapamaz. 

Allah Teala, İblis'e, insanlan imtihan olsun diye, 

kıyamete kadar mühlet vermiştir. O da insanları az-
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dırmaya yemin etmiştir. Yemininin gereğini yapmak 

için avanesiyle insanları sapdırmaya gayret eder. Kı
yametde de insanlardan aldatabildikleriyle birlikte 

cehenneme yakıt olacaktır. Mü'min olan cinler de ins 

mü'minleriyle cennete gireceklerdir. Çünkü onlarda 

AUah'a iteatle ve şirk koşmarnal-da mükelleftirler, 

teklifi gerektiren akıl onlarda da vardır. 

Kişi, şeytanı, Kur'an'dan tanıyınca alısen-i tak

vinı üzere olan insaniann nasıl bu kıadar al çalabiidik

lerini daha iyi kavnyor; ne büyük bir düşmanla ve 

imtihanla karşı karşıy·a olduğunu daha iyi takdir 

ediyor. 

- 1 2 1 -





B İ B L İ Y O G R A F Y A  

El- Alusi, Şihabuddin Mahmud, Ruhu'l-Bey{m, 

Beyrut, Daru İhyai't-Turasi'l-Arabi, tarihsiz. Aydın, 

Dr. Ali ;A,rslan, islam İnançlan ve Felsefesi, Diyanet 

İşi. Bşk.lığı ya. Ankara Berki, Ali Himmet ve Keskioğ

lu Osman, Hatemü'l-Enbiya Hz. Muhammed ve Ha

yatı , Diyanet İşi. Bşk.lığı ya, 6 .  baskı, Emel M-atbaacı

lık, Ankara, 1974 .  

El-Buha:ri, Muhammed b. İsma'il, El-Camiu's-Sa

hih, İstanbul, 1212. 

Çantay, H.B. Kur',an-ı Hakim ve Meal-ı Kertm, 

Ahmed Said Matbaası, İstanbul, 1969. 

Doğrul, Ö.R. Tann Buyruğu, A. Halit Yaşaroğlu 

Kitapcılık Şirketi, İstanbul, 1947. 

Ebu Davud, Es-Sidstfmi, Es-Sünen, Kahire, 1369/1950 

Hulusi, Ahmed, Din-Bilim ışığında Ruh insan Cin, 

Ahmed San Matbaıası, İst,anbul, 1972 

İbnü Haldun, Mukadime, Çev: Z. Kadiri Ugan, 2. 

Baskı, Milli Eğ. Basımevi, İstanbul, 1968/1970. 

İbnu Kayyım el-Cevziyye, İğasetü'l-Lehfan min 

Masayidi'ş-Şeytan, Tahkik Muhammed Seyyid Key-

- 123 ·-



lanı, Mustafa El-Babi Matba:ası, Mısır, 1381/1981 .  

İbnü Kesir, Ebu'l-Fida İsma'il, Tefsiru'l-Kur'ani'l
Azim, ı. Baskı, Daru'l-Endülis, Beyrut 

İslam Ansk. (Cin, İblis ve Şeytan maddeleri) 

Kanbü.r, Muhammed. El-Antaki, Melek ve Cin Ri
salesi, El Ya.zması, Süleym€miye Kütüphanesi. 

Müslim, İbnü Haccac el-Kuşeyri, El-Cami'u's-Sa
hih, Neş. M. F. Abdulbaki, Mısır, 1374/1955. 

En-Nesai, Ebu Abdurrahman Ahmed, Sunenü'n
Nesai, Mısır, 1930. 

Eş-Şibli, Bedrüddin Muhammed b. Abdullah, Cin
lerin Esr€Lrı CAkamü'l-Mercan fi Ahkami'l-Can) ,  Ter: 
Muhammed Ferşad, Ferşad Yayınlan, İstanbul, 1974. 

Sıracuddin, Abdullah, El-İyman bi'l-Melaike, ı .  
Baskı, Haleb, 1972. 

Et-Taben, Muhammed İbni Cerir, Cami'lı'l-Be
y€m'an Te'vili'l-Kur'an, Daru'l-Ma'rife, 3. Baskı, Bey
rut, 1978 CBolal{-1328 Baskısının OfsetD . 

Et-Tirmlô, Ebü 'İsa Muhammed, Sünen, Neş. Ah
med Muhammed Şakir ve Arkadaşları, Mısır, 1356. 

Westerm orek, Prof. İslam Medeniyetinde Putpe
restlik Devrinden Kalma İtikadlar: Cin ve Kötü Göz, 
Çev. Şahs.p Nazmi Çoşkun1ar, Doğan Güneş Yayın
evi, İstanbul , 1938. 

Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini 
Kur' an Dili, İstanbul, 197:i. 

Yüksel, S�drettin, Dini ve ilmi incelemeler, Otü
h:.en Yayınev i, İstanbul, 1969. 

- 124 -



İ Ç İ N D E K İ L E R  

G İ R İ Ş s 

Yaratılışından Hz. Adem ( a.s) İle Hz. Havva'yı 

Cennetten Çıkarana Kadar İblis 7 

Al Şeytanın Atası İblis'in Yaratılması 7 

Bl 'İblis'in Meleklerle Hz. Adem (a.s) 'a Secde 
emrolunması ve isyaru 

al İblis Melek mi idi? 

C) İblis'in Hz .. Adem <a.s) dan üstün olduğunu 

lO 

12 

iddia etmesi 18 

Dl Cennetten Koğulan İblis'in Mühlet Verilmesi 
üzerine Yemin Etmesi 21 

El İblis'in Hz. Adem (a.s) ve Eşini Kandırması 30 

Fl Şeytan Çirkinliğin Ahimetidir 32 

Dünya Hayatında İblis ve Zürriyeti 

Al 'İblis'in Nesli 33 

Bl Şeytanın Dostları ve Yolunda Gidenler 36 

Cl Şeytana <Tağüta) Tapmak 50 

D) Cinlerin Kehanet ve Sihirle Alakaları 55 

aJ Cinler Gaybı bilebilir mi? 55 

b) Cinlerin Sihirle Alakası 64 

El Cinler ve Kur'an-ı Kerim 71 

a) Cinlerin Mükellefiyetieri ve Resuluilah 
(a.s) 'dan Kur'an dinleme 71 

b) Cinler Kur'an'ı Dinlayince Yanlışlıklannı 
Anlıyorlar 80 



c) Cinlerin, Müslümanları, Kafirleri ve Çeşitli 
Fırkaları vardır 81 

Şeytanın ve Cinlerin İnsanlara Tesiri 

A) Şeytanın 1nsanları Aldatması 

B)  Şeytan İnsanın Görünmeyen Büyük 
Düşmanıdır 

a) Cin Görülebilir mi? 

C) Şeytan İsti'aze 

a) Şeytanİnsan Üzerinde Hükmünü 
Yürütebilir mi? 

b) İsti' aze (Allah' a Sığınmak) 

c) Şeytan Peygamberlere de MusaHat 
· oımuştur 

d) Şeytanın İnsanlara Bedeni Tesiri 

Ahiret Hayatında Şeytan 

A) Mahşerde Cinler 

B) Kafir Cinler Cehenneme, 
Mü'min Cinler Cennete 

Netice 

Bibliyoğrafya 

84 

93 

95 

97 

97 

100 

103 

1 10 

1 12 

1. 15  

1 19 

123 


	m - 0001
	m - 0002
	m - 0003
	m - 0004
	m - 0005
	m - 0006
	m - 0007
	m - 0008
	m - 0009
	m - 0010
	m - 0011
	m - 0012
	m - 0013
	m - 0014
	m - 0015
	m - 0016
	m - 0017
	m - 0018
	m - 0019
	m - 0020
	m - 0021
	m - 0022
	m - 0023
	m - 0024
	m - 0025
	m - 0026
	m - 0027
	m - 0028
	m - 0029
	m - 0030
	m - 0031
	m - 0032
	m - 0033
	m - 0034
	m - 0035
	m - 0036
	m - 0037
	m - 0038
	m - 0039
	m - 0040
	m - 0041
	m - 0042
	m - 0043
	m - 0044
	m - 0045
	m - 0046
	m - 0047
	m - 0048
	m - 0049
	m - 0050
	m - 0051
	m - 0052
	m - 0053
	m - 0054
	m - 0055
	m - 0056
	m - 0057
	m - 0058
	m - 0059
	m - 0060
	m - 0061
	m - 0062
	m - 0063
	m - 0064
	m - 0065
	m - 0066
	m - 0067
	m - 0068
	m - 0069
	m - 0070
	m - 0071
	m - 0072
	m - 0073
	m - 0074
	m - 0075
	m - 0076
	m - 0077
	m - 0078
	m - 0079
	m - 0080
	m - 0081
	m - 0082
	m - 0083
	m - 0084
	m - 0085
	m - 0086
	m - 0087
	m - 0088
	m - 0089
	m - 0090
	m - 0091
	m - 0092
	m - 0093
	m - 0094
	m - 0095
	m - 0096
	m - 0097
	m - 0098
	m - 0099
	m - 0100
	m - 0101
	m - 0102
	m - 0103
	m - 0104
	m - 0105
	m - 0106
	m - 0107
	m - 0108
	m - 0109
	m - 0110
	m - 0111
	m - 0112
	m - 0113
	m - 0114
	m - 0115
	m - 0116
	m - 0117
	m - 0118
	m - 0119
	m - 0120
	m - 0121
	m - 0122
	m - 0123
	m - 0124
	m - 0125

